
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica zo zasadnutia disciplinárnej komisie SANK konanej 6.12.2009 v 
Rajeckých Tepliciach 
 
Program: 
1.Úvod 
2.Určenie zapisovateľa 
3.Určenie overovateľa zápisnice 
4.Vrátenie odmeny na ministerstvo a disciplinárne previnenie 
5.Odobraté biologické vzorky v roku 2019 
6.Zmeny v disciplinárnom poriadku 
7.Mimo súťažné testy 
8.Záver 
 
Priebeh zasadnutia: 
 
1.Úvod: 
Na úvod predsedkyňa Disciplinárnej komisie privítala na zasadnutí zúčastnených prítomných. 
Zasadnutia sa zúčastnili aj členovia Výkonného výboru a predsedkyňa Odvolacej komisie. 
 
2.Určenie zapisovateľa: 
Za zapisovateľa bol určený generálny sekretár Ján Berdy. 
 
3.Určenie overovateľa zápisnice: 
Za overovateľa zápisnice bola určená Iveta Frenáková. 
 
4.Vrátenie odmeny a disciplinárne previnenie 
a)Na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa vráti finančná odmena priznaná 
Gabrielovi Balkovi z dotácie poskytnutej SANK , zmluva č. 0357/2019. 
Odmena sa vracia na základe porušenia zákona 440/2015 Z.z. podľa § 88, ods.3, písm.c)., čo je 
podložené kópiou dokladu podľa § 90, ods.4 toho istého zákona. 
Výška odmeny je 750 eur a bude vrátená na účet ministerstva do konca roka 2019. 
 
b)Za disciplinárne previnenie dostala Paulína Kováčová písomné pokarhanie. Bola napomenutá za 
to, že sa aktívne zúčastnila na súťaži inej organizácie, čím porušila Stanovy SANK , bod 4.6. 
Je to jej druhé previnenie. 
 
5.Odobraté biologické vzorky v roku 2019: 
V roku 2019 bolo odobratých osem súťažných testov, jeden mimo súťažný test a jeden test bol 
pretekárom odmietnutý. 
Power Fit Natural Cup: 5 testov 
Majstrovstvá Slovenska :3 testy 
Mimo súťažný test: Alex Lukáč 
Odmietnutie odovzdania biologickej -Disciplinárne konanie: Č. k. SANK 05/2019 
Všetky odobrané biologické vzorky boli negatívne na zakázané látky. 
 



6.Zmeny v disciplinárnom poriadku: 
a)Predsedkyňa Disciplinárnej komisie Iveta Hauserová navrhla doplniť Disciplinárny poriadok, 
Článok 8- Disciplinárne previnenia, bod 4 o písmeno f- a to v znení: 
Porušenie štatútu reprezentanta: 
Kto sa správal tak, že svojím  konaním porušil Štatút reprezentanta v jednom alebo vo viacerých 
bodoch bude  vylúčený z reprezentácie a bude proti nemu ďalej vedené disciplinárne konanie, kde 
mu bude uložený trest podľa vážnosti jeho previnenia. 
b)Ďalej bolo navrhnuté zmeniť/doplniť Článok 22, ods. 2- Svedkovia: 
Iné osoby môžu byť v disciplinárnom konaní vypočuté ako svedkovia, pokiaľ sú ochotní v 
disciplinárnom konaní vypovedať. Svoju prítomnosť na disciplinárnom konaní vopred oznámia 
disciplinárnej komisii. Disciplinárna komisia rozhodne o relevantnosti ich výpovede a o nutnosti ich  
prítomnosti na disciplinárnom konaní. Disciplinárne konanie je neverejné.   O dobrovoľnosti ich 
výpovede ich treba vždy vopred poučiť. 
Predsedkyňa Disciplinárnej komisie predložila požiadavku na zmenu Stanov v bode 4-Členstvo, 
bod 4.4. 
Všetky zmeny boli prijaté. 
 
7.Mimo súťažné testy: 
Disciplinárna komisia a Výkonný výbor , ktorí pretekári budú určení na mimo súťažné testovanie. 
Vykoná sa päť mimo súťažných testov. 
 
8.Záver: 
Na záver predsedkyňa Disciplinárnej komisie poďakovala prítomným za účasť a skonštatovala, že 
stretnutie splnilo účel, ktorým bolo oboznámiť s testovaním a výsledkami testov a s doplnením, 
príp. zmenou bodov v Stanovách a Disciplinárnom poriadku.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Iveta Hauserová 
                                                                                                      predsedkyňa Disciplinárnej komisie 
 
 
 
 
Overovateľ zápisnice: Iveta Frenáková 
Zapísal: Ján Berdy, 6.12.2019 
 
 
 
 
 
 



 


