UZNESENIE
Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie
SPF/2018/DK/3DK96/U3/P
Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti
podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF
( ďalej len DP VP SPF ) prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom
Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu
navrhovateľa: Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania
individuálneho člena SPF– asistenta trénera ŠKP Modrí Draci Košice, Róbert Kaid, reg. číslo
SVK12733, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK96,
rozhodla
,že individuálny člen SPF Róbert Kaid., reg. číslo SVK12733 (ďalej len previnilec)
sa dopustil
disciplinárneho previnenia v súlade s ustanovením článku 1 ods. 4 DP VP SPF, za čo mu je
ukladaná nepodmienečná disciplinárna sankcia
zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne
POZN.: sankcia splnená

ďalej
ukladaná podmienečná disciplinárna sankcia
zastavenie činnosti na 8 stretnutí s podmienečným odkladom do 01.07.2019 od
zverejnenia uznesenia

Odôvodnenie:
Dňa 14.12.2018 bolo začaté disciplinárne konanie na podnet Disciplinárnej komisie
Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF– asistenta
trénera ŠKP Modrí Draci Košice, Róbert Kaid, reg. číslo SVK12733, vedenej na DK SPF pod
spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK96 ktorý mal porušiť DP VP SPF.
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Komisia určená na prešetrenie konania previnilca preštudovala zápis o stretnutí
konanom Košiciach dňa 01.12.2018 medzi družstvami ŠK Hornets Košice a ŠKP Modrí Draci
Košice.
Na základe informácii vo vyššie uvedenom zápise o stretnutí komisia nebola schopná
objektívne posúdiť a rozhodnúť vo veci, preto vyzvala k súčinnosti oboch rozhodcov stretnutia
ako aj previnilca a v zápise figurujúceho zástupcu klubu ŠK Hornets Košice Karola Bača ml.
reg. číslo SVK20323.
Zo zápisu a doručených vyjadrení je zjavné porušenie DP VP SPF zo strany previnilca,
pričom niektoré porušenia ani nie sú klasifikované. Vzhľadom k tejto skutočnosti musela
komisia postupovať v súlade s ustanovením článok 1 ods. 4 DP VP SPF, pričom pri určení výšky
trestu využila výšky trestov najbližšie podobných previnení ( športovo nevhodná gestikulácia,
technická chyba, podnecovanie agresivity).
Komisia pri rozhodovaní o výške a druhu trestu brala do úvahy aj konanie asistenta
trénera ŠKP Modrí Draci Košice Róberta Kaida, pričom reakciu na vzniknutú situáciu počas
priebehu stretnutia posúdila ako podnecovanie agresivity
Komisia na základe zváženia okolností, vážnosti priestupkov rozhodla o podmienečnom
treste veriac v nápravu celkového správania a vystupovania previnilca počas zápasov
v priestoroch bazéna.
Všetky porušenia Disciplinárneho poriadku SPF a Disciplinárneho
poriadku Sekcie vodného póla SPF vo všetkých kategóriách, okrem udelenia Žltej
karty, budú považované za porušenie podmienky.
Upozorňujeme, že zákaz činnosti sa vzťahuje aj na reprezentačné akcie,
preto porušením podmienky previnilec príde aj o akýkoľvek post pri
reprezentácii SVK vo vodnom póle.
Komisií bolo doručené vyjadrenie previnilca po termíne zasadania preto v rozhodnutí
číslo SPF/2018/DK/3DK96/U2/P toto konanie posúdila ako porušenie článku 2 ods. 13
DK VP SPF. Termín odoslania vyjadrenia je však v súlade s Občianskym zákonníkom
Slovenskej republiky. Vzhľadom na prelom rokov a štátne sviatky v období uplynutia lehoty
určenej na podanie vyjadrenia bola pošta prijatá sekretariátom SPF dňa 07.01.2019. Komisia
preto toto vyjadrenie preskúmala a rozhodla upustiť od finančnej sankcie na základe porušenia
článku 2 ods. 13 DK VP SPF. Vyjadrenie previnilca však neprinieslo do procesu žiadne nové
informácie, ktoré by druh a výšku trestu, za ostatné previnenia, mohli zmeniť.

Poučenie:
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Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie sa podáva na disciplinárnu
komisiu, ktorá rozhodovala v prvom stupni v lehote do siedmich kalendárnych dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. Náležitosti odvolania upravuje čl. 60
Disciplinárneho poriadku SPF.
Výška poplatku za odvolanie je 50,- Eur a uhrádza sa na bankový účet SPF č.ú.: SK98
0200 0000 0030 7423 6255 s uvedením značky disciplinárneho konania do poznámky/správy
pre prijímateľa.

V Piešťanoch, dňa 04.01.2019

Ing. Adam Czaszko
Rastislav Krajčík
Milan Krajčík
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