
      

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, T.Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

                                Spisová značka: DK/1/2020 

                                                

                                                      ROZHODNUTIE 

                                           o začatí disciplinárneho konania 

Predsedníctvo Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu (SRZ), v súlade s čl 15. odst 35 

Stanov SRZ , ako disciplinárny orgán prvého stupňa, rozhodlo  dňa 5.7.2020 uznesením číslo 

2/3/2020  na základe čl.43. bodu 1. Disciplinárneho poriadku SRZ o začatí disciplinárneho 

konania a súčasne oznamuje obvinenie zo spáchania disciplinárneho previnenia členovi 

SRZ , členke reprezentačného tímu v skateboardingu : 

 Dominike Králikovej nar. 21.11.1992 , bytom Belanská 550/D, 03301 Liptovský Hrádok  

Zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú podozrenie zo spáchania disciplinárneho 

previnenia a porušenia článku 17. bodu 1. písm.f) Disciplinárneho poriadku platného v SRZ, 

keď porušila povinnosť z predpisu SRZ pri uzatvorení zmluvy.    

Odôvodnenie: 

1. Uvedená športovkyňa porušila     ustanovenia „Zmluvy č.2/2020/TŠ o podpore športovca 

zaradeného do zoznamu top tímu MŠVVaŠ SR, reprezentanta Slovenska v skateboardingu“ 
2.  Dňa 10.6.2020 bolo doručené na SRZ  vyúčtovanie pracovných ciest na športové podujatie a iných 

prostriedkov ako je pracovná cesta za mesiace Január – Marec 2020 Dominikou Králikovou. 

3. Pri kontrole doručených vyúčtovaní bolo zistené porušenie ustanovení vyššie uvedenej zmluvy. 

4. Porušenie sa týka týchto ustanovení zmluvy: 

a) článok 2.bod 1 :   

− Porušenie ustanovenia z dôvodu, že vyúčtovanie nebolo predložené v súlade s Plánom 

športovej prípravy, ktorý bol schválený SRZ a predložený MŠVVaŠ SR 

b) článok 2. bod 2: 

− Ani v jednom prípade nebola predložená žiadosť o pracovnú cestu, podľa tohto článku. 

c) článok 2. bod 3: 

− Porušenie príslušného ustanovenia, keď  ani v jednom prípade nebol dodržaný termín 

predloženia. 

d) článok 3. bod 2. písm. k: 

− Športové oblečenie nebolo schválené SRZ. 

e) článok 4 bod 1: 

− Finančné prostriedky neboli použite v súlade s PŠP. 

f) článok 5. bod 5: 

− Nebolo predložený v termíne a ani po termíne zloženie realizačného tímu. 

g) článok 6 bod.: 

− Nebola v súlade s týmto ustanovením predložená zmena týkajúca sa PŠP  

h) článok 6 bod 4: 

− Nesplnenie záväzku. 

i) článok 6 bod 8 : 

− Nebolo vyžiadané stanovisko zväzu. 

j) článok 6 bod 10 : 

− Nesplnená povinnosť. 

k) článok 6 bod 11 : 

− Nesplnený záväzok. 

l) článok 6 bod 13. písm.b: 



− Nesplnený záväzok. 

m) článok 6 bod 13. písm.  

− Nepredložené. 

n) taktiež boli predložené doklady vo forme bločkov a pod., ktoré nie sú zhodné s počtom osôb, 

termínom nákupu a pod. 

 

 

Poučenie: Ide o rozhodnutie procesnej povahy a proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný 

žiadny opravný prostriedok. 

 

V Spišskej Novej Vsi., dňa 5.7.2020 

                                                                                                     Renáta Karabová  

                                                                                               predseda disciplinárneho komisie 

ustanovenej Predsedníctvom SRZ ad hoc 

 
 

Doručenie : 

a) Dominika Králiková – emailom 

b) členovia Disciplinárnej komisie ad hoc – emailom 

c) športový klub Ťahanovský skate crew - emailom 




