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Úradná správa: DK/2/2020 
 

DISCIPLINÁRNE ROZHODNUTIE 
 

Disciplinárna komisia ad hoc, ustanovená Predsedníctvom Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu 
(SRZ), v súlade s čl 15. odst 35 Stanov SRZ ako disciplinárny orgán prvého stupňa , ustanovený  dňa  
5.7.2020 v disciplinárnej veci proti:  

Igorovi  Onuškovi , evidovaného v ISŠ pod č. 491 442, ako rozhodca v inline speed 

pre disciplinárne previnenie: 

•   porušenia článku 8. bodu 1. písm.c) Disciplinárneho poriadku platného v SRZ  

 

Disciplinárna komisia vyniesla formou per rollam  toto rozhodnutie: 
Igor Onuška ,  člen rozhodcovského zboru v inline speed, evidovaného v ISŠ pod č. 491 442 sa dopustil 
disciplinárneho previnenia podľa článku 8. bodu 1. písmeno c) Disciplinárnemu poriadku SRZ  
 

pretože 
 
sa dopustil  nešportového správania voči delegovanej osobe – hlavnému rozhodcovi pretekov, na 
súťaži Majstrovstvá Slovenska v Inline Speed, konaných dňa 11.7.2020 v Trnave , keď sa vulgárne 
vyjadril na jeho adresu. Vulgárne slova použil dostatočne nahlas nato, aby ho počuli ostatní. Za 
uvedené  sa neospravedlnil, naopak v ďalších dvoch správach na soc. sietiach pokračoval v urážkach, 
ktoré sa stali osobnými. Písomne potvrdil aj na druhý deň, že za svojimi vulgárnymi slovami si stoji.  

 
teda 

 
pán Igor Onuška nevyužil možnosť podať protest na rozhodnutie hlavného rozhodcu pri rozhodnutí 
porušenia pravidiel voči jeho dcére, ktoré umožňuje Súťažný poriadok pre inline speed článok 7.9.3, 
namiesto toho volil vlastnú formu. 
 
Podľa článku 21. Disciplinárneho poriadku SRZ sa ukladá menovanému členovi SRZ  disciplinárna 
sankcia:  
 

• POKARHANIE 
 

Odôvodnenie: 
V zmysle čl. 50 bodu 2 písm. g) Disciplinárneho poriadku, rozhodnutie Disciplinárnej komisie 
neobsahuje odôvodnenie. O písomné vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia môže v lehote piatich 
dní od oznámenia rozhodnutia požiadať osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie, 
štatutárny orgán alebo kontrolór SRZ, alebo ak písomné vypracovanie odôvodnenia nariadil predseda 
disciplinárnej komisie. 
 
Poučenie: 
Proti rozhodnutiam tejto disciplinárnej komisie je  možné podať v súlade s ust. čl. 53 až 56 
Disciplinárneho poriadku odvolanie disciplinárnej komisii na druhom stupni, a to do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň oznámenia  previnilcovi na jeho 
emailovú adresu.  
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 26.8.2020  
        Ján Magdoško 
         predseda DK SRZ  
              ustanovenej Predsedníctvom SRZ ad hoc 


