
odos: Ing. Zdeno Malík  Vavra Šrobára 6. 92701 Šaľa tel: 0905604761 

email: zdeno.malik@centrum.sk                                   licencia SJF: 00057 

 

 

adr: Predsedníctvo SJF 

        Junácka 6. 

        83280 Bratislava 

 

Vec: Odvolanie sa voči rozhodnutiu DK SJF navrhovateľa: Zdeno Malík, 

Vavra Šrobára 6. , 92701 Šaľa, nar.: 8.12.1964, licencia SJF 00057, klubová 

príslušnosť: JK Wyctoria Šaľa, proti: Marko Halo, Schurmanova 5. , 94901 

Nitra, nar.: 31.8.1967,  licencia SJF 00288 , klubová príslušnosť: JK Slávia 

SPU. 

 

Dolu podpísaný odosielateľ sa odvolávam voči rozhodnutiu DK SJF, mne 

doručenej na moju mailovú adresu dňa 25.11.2016, v celom rozsahu 

a žiadam Predsedníctvo SJF o vrátenie podnetu DK SJF na riadne 

prejednanie. 

 

Odôvodnenie: 

1. Správa UKRK SJF zo dňa 13.4.2016, bola mne a rovnako na sekretariát SJF doručená dňa 

15.4.2016. Týmto som dodržal lehotu podania 30 dní a konštatovanie DK SJF je v tomto bode 

nepravdivé. 

2. Formálne nedodržanie označenia účastníkov konania považujem vzhľadom na postup 

všetkých orgánov za nepodstatné. Stále mi prichádzajú stanoviská, sú mi vystavované 

v súvislosti s týmto konaním faktúry......, z čoho je zrejmá moja presná identifikácia. Rovnako 

je zasielaná korešpondencia Markovi Halovi a je každému jasné, ktorá osoba bola predsedom 

oblasti v danom čase. Rovnako orgán, ak mal pochybnosti o identifikácii účastníkov, mal 

žiadať o odstránenie faktických aj formálnych chýb v záujme zaistenia objektívneho 

rozhodovania. 

3.  Poplatky za začatie konania som uhradil podľa DP zo dňa 18.4.2008 vo výške 20,-€, hoci 

som vedel, rovnako ako sekretariát SJF, že nemôže byť konanie začaté z dôvodu odstúpenia 
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Zuzany Chabroňovej z funkcie predsedu DK SJF. Rovnako bolo nejasné, či VZ v Nitre 

schváli stanovy a či bude zvolená DK SJF.  

4. Riadne zvolená predsedníčka DK SJF na VZ Nitra dňa 27.6.2016, Andrea Machalová, 

nezačala konanie, hoci boli splnené všetky náležitosti. O podaní som predsedníčku DK SJF 

informoval ústne ešte na VZ SJF Nitra. 

5. Následne bol schválený 17.7.2016 nový DP SJF. Z mne neznámych dôvodov, bolo po 

mojej urgencii na sekretariáte SJF ohľadom môjho podania doúčtovaných faktúrou 30,-€, ako 

doplatok v súlade s novým DP SJF. Domnievam sa, že v čase podania môjho podnetu som si 

splnil všetky náležitosti vrátane úhrady poplatku vtedy platného DP. Na môj podnet sa malo 

konať v lehotách od zvolenia DK SJF na VZ Nitra 2016. Aj poplatok 30,-€ som uhradil 

v záujme dať prejednaniu podania priestor. 

6. Ospravedlňujem sa za označenie: Zápis (Rozhodnutie Disciplinárnej komisie) z prejednania 

podnetu. Nevedel som ho identifikovať ani dátumom vyhotovenia, schválenia a ani 

poradovým číslom dokumentu. 

 

V Bratislave 8.12.2016                                                     Ing Zdeno Malík v.r. 

 

 

 


