Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SJF

Zápis (Rozhodnutie Disciplinárnej komisie) z prejednania podnetu
navrhovateľ – autor podnetu: Zdeno Malík
podnet smerujúci proti: Marko Halo
predmet: porušenie stanov, zanedbanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, nečinnosť povinného pri
výkone funkcie a konanie v konflikte záujmov
doručené na Sekretariát SJF: 31.10.2016
doručené na Disciplinárnu komisiu: 1.11.2016
poplatok zaplatený: 31.10.2016
Disciplinárny poriadok schválený Predsedníctvom SJF dňa19.7.2016, ako Vnútorná smernica
č.4/2016 podľa Článku 1, bodu 1 upravuje postup disciplinárnej komisie v prípadoch podľa Článku X bodu 4,
Stanov SJF, a to ak došlo ku
a) konaniu v rozpore so stanovami a inými vnútornými predpismi a rozhodnutiami orgánov SJF,
ako aj záväznými pravidlami EEF, FEI a pod.,
b) porušeniu pravidiel Svetového antidopingového programu,
c) porušeniu pravidiel jazdeckého športu,
d) porušeniu Veterinárnych pravidiel
Navrhovateľ Zdeno Malík doručil svoj podnet na Sekretariát SJF (resp. na Disciplinárnu komisiu) dňa
31.10.2016 (resp. 1.11.2016). Podnet smeruje proti Marko Halo na porušenie stanov zanedbanie povinnosti
pri správe cudzieho majetku, nečinnosť povinného pri výkone funkcie a konanie v konflikte záujmov.

Rozhodnutie Disciplinárnej komisia
Disciplinárna komisia zistila, že podnet Zdena Malíka neobsahuje náležitosti podľa Článku 2 bodu 2
Disciplinárneho poriadku, a to evidenčné číslo SJF a oddielovú príslušnosť navrhovateľa, ako ani správne
evidenčné číslo a oddielovú príslušnosť osoby voči ktorej smeruje, t.j. Marka Hala.
Disciplinárna komisia zistila, že podnet Zdena Malíka nebol podaný v lehote podľa Článku 2 bodu 3
Disciplinárneho poriadku, kde je návrh, resp. podnet potrebné podať na Sekretariát SJF do 30 dní odo dňa,
kedy došlo k priestupku, alebo kedy sa zistilo, že sa priestupok stal. Oneskorene podaný podnet sa odmietne
bez prejednania (preklúzia).
Na základe uvedeného Disciplinárna komisia rozhodla, že:
a) podnet Zdena Malíka odmieta bez prejednania
b) zaplatený poplatok vo výške 50€ bude Zdenovi Malíkovi vrátený

Odôvodnenie
Nedodržanie náležitostí v zmysle Článku 2 bodu 2 Disciplinárneho poriadku sú zrejmé z podanej
žiadosti.
Nedodržanie lehoty podľa Článku 2 bodu 3 Disciplinárneho poriadku
Časový sled udalostí súvisiaci s podnetom:
28.3.2016– podanie podnetu Zdena Malíka na Predsedníctvo SJF (Príloha č.1 k podnetu)
29.3.2016– postúpenie podnetu Predsedníctvom SJF na Ústrednú kontrolnú a revíznu komisiu (ÚRKK)
1.4.-5.4.2016- vykonanie kontroly ÚRKK v danej veci
6.4.2016- nadobudnutie právoplatnosti Rozsudku súdu a návrat ku stavu SJF spred VZ v Lučenci 16.11.2013
13.4.2016– stanovisko ÚRKK (Príloha č.2 k podnetu)
15.5.2016- podanie podnetu Zdenom Malíkom na Radu SJF a Disciplinárnu komisiu SJF
27.6.2016- sa konalo VZ SJF v Nitre, kde bola ustanovená terajšia Disciplinárna komisia SJF
19.7.2016- schválenie nového Disciplinárneho poriadku SJF
31.10.2016– opätovné podanie podnetu Zdena Malíka (zo dňa 15.5.2016) na Sekretariát SJF a jeho
postúpenie Disciplinárnej komisií SJF 1.11.2016
V záujme objektívnosti posúdenia lehoty na podanie návrhu – podnetu Zdena Malíka, vychádzala
Disciplinárna komisia z toho, že o porušení stanov a iných smerníc sa navrhovateľ mohol dozvedieť, resp.
zistiť (v zmysle Článku 2 bodu 3 Disciplinárneho poriadku) 13.4.2016 zo správy ÚRKK. Nadobudnutím
Rozsudku súdu síce ÚRKK zanikla už dňa 6.4.2016, avšak kontrolná činnosť ÚRKK bola vykonaná v dňoch 1.45.4.2016, kým ešte ÚRKK existovala. Svoj podnet Zdeno Malík adresoval na Radu SJF, resp. Disciplinárnu
komisiu až 15.5.2016 čo je 32 dní od dňa, kedy sa o veci mohol dozvedieť. O 30 dňovej lehote na doručenie
návrhu pojednával aj predchádzajúci Disciplinárny poriadok platný v čase podania podnetu 15.5.2016.
Nebola teda dodržaná lehota na podanie návrhu – podnetu v zmysle Článku 2 bodu 3 Disciplinárneho
poriadku.
Ak uvážime, že v čase od nadobudnutia právoplatnosti Rozsudku súdu 6.4.2016 do Valného
zhromaždenia v Nitre dňa 27.6.2016 bola v SJF neprehľadná situácia ohľadom právomocí a činnosti
orgánov SJF (napr. aj neuznášaniaschopnosť Disciplinárnej komisie), po tomto období už bola právoplatne a
nespochybniteľne zvolená nová Disciplinárna komisia SJF. Opätovný podnet Zdena Malíka bol podaný
31.10.2016. Ak by Disciplinárna komisia brala do úvahy, že štandardná situácia v SJF pre činnosť
Disciplinárnej komisie nastala až prijatím nového Disciplinárneho poriadku, a to dňa 19.7.2016, je tento
opätovný podnet podaný až po 104 dňoch. Nebola teda opäť dodržaná lehota na podanie návrhu –
podnetu v zmysle Článku 2 bodu 3 Disciplinárneho poriadku.

Tento Zápis – Rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie účastníkom
Zdenovi Malíkovi a Markovi Halovi.
Voči tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle Článku 2 bodu 10 sa môžu účastníci odvolať do 15 dní od
jeho doručenia. Odvolanie treba podať písomne na Sekretariát SJF. O Odvolaní rozhodne Predsedníctvo
SJF a jeho rozhodnutie je konečné.

Tento Zápis bol schválený Disciplinárnou komisiou dňa: 25.11.2016

Andrea Machalová – predseda DK

