
Rozhodnutie 3. senátu Disciplinárnej komisie SPF

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa
článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF prostredníctvom menovanej
komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Rastislav Krajčík, Milan Krajčík a Tomáš Balog pre účel
kontroly a dohľadu nad súťažami SPF vo vodnom póle.

vydáva
toto rozhodnutie

SPF/2021/DK/3DK1

Vzhľadom na prerušenie vodnopólovej sezóny 2020/2021 v jej začiatku v októbri 2020 a
pandemickú situáciu súvisiacu s COVID-19 v predchádzajúcich dvoch súťažných ročníkoch 3.
senát DK SPF rozhodol o generálnom pardone a ruší všetky druhy disciplinárnych trestov
udelených do 31.7.2021 v súvislosti so súťažami vo vodnom póle organizovanými SPF.

Hlasovanie:

Rastislav Krajčík– ZA
Milan Krajčík – ZA
Ing. Tomáš Balog - ZA

Odlišné stanovisko člena senátu : ŽIADNE

Poučenie:

Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže účastník konania podať odvolanie.
O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu rozhoduje Odvolacia komisia SPF, pokiaľ predpismi SPF nie je
stanovené inak. Odvolanie nemá odkladný účinok.
Odvolanie je potrebné podať do 7 dní odo dňa doručenia , alebo zverejnenia rozhodnutia, podľa toho ktorá skutočnosť
nastane skôr.
Poplatok za odvolanie vo výške 50,- Eur je splatný spolu s podaním odvolania. Za dátum úhrady sa považuje dátum
pripísania poplatku za odvolanie na účet SPF vedený vo VÚB Banka, a.s. číslo účtu: IBAN : SK06 0200 0000 0037 6516
7359.
V prípade nesplnenia predpísaných náležitostí predpismi SPF nie je odvolanie prerokovávané. V prípade, že účastník
konania nedoloží náležitosti ani v dodatočne stanovenej lehote, konanie o odvolaní bude zastavené.
Uložené pokuty je previnilec povinný zaplatiť na účet SPF vedený vo VÚB Banka, a.s. číslo účtu: IBAN : SK06 0200 0000
0037 6516 7359. Splatnosť pokút je do 7 dní od doručenia faktúry do e-mailovej schránky previnilca.

Dátum rozhodnutia: 20 augusta 2021

Mgr. Peter Bartovič
predseda DK SPF
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