
 

 

 
 

2017/DK/U/1        V Rožňave, 31.5.2017 

 
Uznesenie Disciplinárnej komisie o prijatí rozhodnutia 

 
Disciplinárna komisia (ďalej už len DK) v zložení  
Ing. Peter Oravec - predseda 
Ján Ferletjak - podpredseda 
 
rozhodla vo veci začatého disciplinárneho konania 2017/DK/1. 
 

I. Priebeh disciplinárneho konania 
 
1. Disciplinárne konanie č. 2017/DK/1 bolo začaté dňa 11.5.2017 v súlade s čl. 7 bod 1 
Disciplinárneho poriadku SAKTD na základe Podania návrhu na začatie disciplinárneho konania zo 
dňa 10.5.2017, ktorého predkladateľom a navrhovateľom je Ing. Pavel Ižarik, prezident SA TKD.  
Disciplinárne konanie sa koná vo veci udávania nesprávnych údajov zo strany športovca a 
funkcionárov a je vedené voči nasledovným subjektom : 
 
Black tiger Snina - športový klub 
Tomáš Potocký (10080001) - štatutár a hlavný tréner klubu Black tiger Snina 
Andrej Varhol (10080012) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Patrik Telvák (10080016) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Maroš Kepič (10080048) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Oliver Bromberger (10080032) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Jakub Legemza (10080040) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Jakub Špitalík (10080054) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Jakub Penkert (10080011) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Samuel Surmaj (10080020) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Karol Legemza (10080040) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
Viktor Telvák (10080016) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina 
 
2. V súvislosti so začatím Disciplinárneho konania č. 2017/DK/1 prijala DK Ochranné opatrenie č. 
2017/DK/OO/1 s účinnosťou od dňa 11.5.2017. 
 
3. DK sa stretla na svojom rokovaní dňa 16.5.2017, aby posúdila návrh, dôkazy a vypočula Tomáša 
Potockého, ktorý ako previnilec bol prizvaný na rokovanie s možnosťou vyjadriť sa k previneniu. 
Prítomní boli aj členovia VV a kontrolór SATKD. Zo zasadania vyhotovila DK Zápis č. 2017/DK/Z/1. 
 
4. DK dňa 31.5.2017 prijala rozhodnutie. 
 
 

II. Prijaté rozhodnutie Disciplinárnej komisie vo veci Disciplinárneho konania 2017/DK/1 
 
DK po preskúmaní dôkazov a po vypočutí prítomných dospela k jednoznačnému záveru, že k 
udávaniu nesprávnych údajov zo strany športovcov a štatutára klubu Black Tiger Snina dochádzalo 
dlhodobo a vedome. S prihliadnutím na rozsah a závažnosť previnenia a tiež na skutočnosť,že sa 
jedná už o opakovaný priestupok, DK udeľuje nasledovné tresty : 
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1. Odobratie bodov v súlade s článkom 16 bodu 3 písm. e) Disciplinárneho poriadku (ďalej už 
len DP)  
Vysvetlenie : Klubu Black Tiger Snina sa  odpočítajú všetky body, ktoré získali potrestaní pretekári 
na Ligových súťažiach v rokoch 2016, 2017 a na MSR 2016. 
 
2. Odobratie ceny v súlade s čl.16 bod 1 písm. d) DP 
Vysvetlenie : v prípade, že klub Black Tiger Snina sa po úprave bodovacieho kalendára umiestni na 
inom mieste v poradí, ako sa umiestnil pred odpočítaním bodov za potrestaných pretekárov, v 
súlade s čl.20 bod 1 sa mu odoberajú všetky ocenenia, ktoré mu boli udelené za umiestnenie na 
Ligových súťažiach v roku 2016 a na MSR 2016. 
 
3. Uloženie pokuty v súlade s čl. 16 bodu 1 písm. c) DP 
Vysvetlenie : klubu Black Tiger Snina sa ukladá pokuta vo výške 1500,- eur (slovom 
jedentisícpäťsto), ktorú je previnilec povinný zaplatiť v súlade s čl.19 bod 1 DP v termíne do 30 
kalendárnych dní od oznámenia disciplinárneho rozhodnutia. Finančná dotácia SATKD určená pre 
klub Black Tiger Snina pre rok 2017 bude klubu vyplatená až po uhradení uloženej pokuty. 
 
4. športovcom klubu Black Tiger Snina - 
  Andrej Varhol (10080012) 
  Patrik Telvák (10080016) 
  Maroš Kepič (10080048) 
  Oliver Bromberger (10080032) 
  Jakub Legemza (10080040) 
  Jakub Špitalík (10080054) 
  Jakub Penkert (10080011) 
  Samuel Surmaj (10080020) 
  Karol Legemza (10080040) 
  Viktor Telvák (10080016) 
   
sa udeľujú nasledovné tresty:  
 
4.1. Odobratie ceny v súlade s čl.16 bod 1 písm. d) 
Vysvetlenie : vymenovaným športovcom sa odoberú všetky ceny, ktoré získali na turnajoch SATKD v 
rokoch 2016, 2017 a odoberú všetky body v bodovacom kalendári, ktoré majú ku dňu 11.5.2017, 
kedy im bolo pozastavené vykonávanie športovej činnosti Ochranným opatrením č. 2017/DK/OO/1. 
Menovaní športovci vrátia všetky ocenenia a medaily získané v kalendárnom roku 2017 na súťažiach 
SATKD. 
 
4.2. Pozastavenie výkonu športovej činnosti v súlade s čl.16 bod pís. cb) podľa pravidiel v 
súlade s čl.24 DP 
Vysvetlenie : vymenovaným športovcom sa na obdobie jedného roka od dňa nadobudnutia platnosti 
disciplinárneho trestu pozastavuje výkon športovej činnosti, čo bude mať za následok, že títo 
pretekári sa v období jedného roka nebudú môcť uchádzať o vyšší stupeň technickej vyspelosti na 
skúškach technickej vyspelosti a nebudú môcť štartovať na žiadnom turnaji ako členovia SA TKD. Ak 
sa preukáže, že športovec sa počas výkonu trestu zúčastní turnaja ako pretekár, bude mu uložený 
ďalší trest. 
 
6. štatutárovi a hlavnému trénerovi klubu Black tiger Snina Tomášovi Potockému (10080001) sa 
udeľujú nasledovné tresty:  
 
6.1. Pozastavenie výkonu športovej činnosti v súlade s čl.16 bod 2 pís. cb) podľa pravidiel v 
súlade s čl.24 DP 
Vysvetlenie : menovanému sa pozastavuje výkon športovej činnosti odo dňa nadobudnutia platnosti 
disciplinárneho trestu, a to nasledovne : 
 - v období 2 rokov sa nebude môcť uchádzať o vyšší stupeň technickej vyspelosti na 
skúškach technickej vyspelosti 
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 - v období 1 roka  nebude môcť štartovať na žiadnom turnaji ako pretekár SA TKD 
 - v období 1 roka  nebude mať nárok na preplácanie vzniknutých nákladov vyplývajúcich z 
 trénerskej činnosti zo strany SATKD  
 
6.2 Pozastavenie výkonu funkcie v súlade s čl.16 bod 2 písm. ca) podľa pravidiel v súlade s 
čl.23 DP 
Vysvetlenie - menovanému sa na obdobie 2 rokov od dňa nadobudnutia platnosti disciplinárneho 
trestu pozastavuje výkon funkcie páskovacieho komisára, čo bude mať za následok, že v období 2 
rokov nebude môcť samostatne viesť skúšky technickej vyspelosti. 
 
 
Poučenie : 
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné. Postup pri odvolaní voči rozhodnutiu DK a 
náležitosti odvolania určuje DP v článkoch 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
 
 

         
V Rožňave 31.5.2017      Ing. Peter Oravec 
        predseda DK SATKD 
 
 


