
ÚRADNÁ SPRÁVA DK SRZ zo dňa 13.11.2018 
 

 Uznesenie č. 3-1-2018: I. DK SRZ (ustanovená Predsedníctvom SRZ ad hoc v 
súlade s ust. čl. 3 ods. 1 DP) podľa čl. 43 ods. 1, ods. 3 písm. a) DP (zápis o priebehu 
a výsledku súťaže) začína disciplinárne konanie proti: 
1/ previnilec - pretekárka klubu CSC Košice Claudia Dohaničová 
2/ klub CSC Košice 
 pre dôvodné podozrenie zo spáchania skutku vykazujúceho znaky 
disciplinárneho previnenia: 
 a) hrubé nešportové správanie voči súperovi, pretekárovi vlastného družstva, 
členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej 
služby a divákovi v hľadisku, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna podľa čl. 
7 ods. 1 písm. b) DP, 
 ktorého sa mal previnilec dopustiť dňa 7.10.2018 po preteku finále SIP Košice 
takým spôsobom, že sa mal v cieli vyhrážať pretekárke Renáte Karabovej slovami 
"Ešte raz to urobíš, tak sa postarám o to, že svoj pretek nedokončíš." 
 II. DK SRZ v súvislosti so začatým disciplinárnym konaním pred rozhodnutím 
vo veci samej ukladá: 
 1/ klubu CSC Košice podať na DK SRZ prostredníctvom e-mailu podrobné 
písomné stanovisko k HNS pretekára na vyššie uvedenom podujatí a zabezpečiť 
písomné stanovisko aj od samotného previnilca v lehote do 19.11.2018 (pondelok) 
vrátane uvedenia, ako sa k tomu previneniu postavil samotný klub, či vo vzťahu k 
previnilcovi prijal opatrenia vo vlastnej kompetencii 
 2/ hlavnému rozhodcovi podujatia (Ing. Klasovský) prostredníctvom e-mailu 
doplniť svoju správu o uvedenie skutočnosti, či s previnilcom prišiel do kontaktu po 
preteku, ak áno, či sa ho pýtal na okolnosti podaného protestu a aká bola reakcia 
previnilca lehote do 19.11.2018 (pondelok) 
 
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie 
odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je 
prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 63 až 66 DP 
odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK kreovaná 
Predsedníctvom SRZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením 
rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SRZ - 
www.speedskating.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na 
prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným 
predpisom SRZ. 
3/ Poplatok za odvolanie stanovilo Predsedníctvo SRZ vo výške 150,-€; zaplatenie 
stanoveného poplatku je podstatnou náležitosťou odvolania, jeho nezaplatenie v 
lehote určenej na podanie odvolania bude mať za následok ukončenie odvolacieho 
konania; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia 
rozhodnutia DK, o ktoré je potrebné DK požiadať. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa 
článku 59 ods. 3 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
 
       JUDr. Branislav Kročian 
             predseda DK SRZ  
            ustanovenej Predsedníctvom SRZ ad hoc 


