
 
 

 

 
Oznámenie  

Disciplinárnej komisie SPF 

 

č. SPF/2019/DK/DK02 

 

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia            
spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF           
prostredníctvom jej pléna vo veci podnetu navrhovateľa: Miroslava Nowáka – športového riaditeľa            
SPF, predmetom ktorého je oznámenie o porušení povinnosti reprezentanta počas reprezentačnej akcie           
Plzenské šprinty 2019 - členom Slovenskej plaveckej federácie (ďalej tiež len „SPF“): Marek Botík,               
reg. číslo SVK10219, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2019/DK/DK02, 
 

z a č í n a 
 
v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania                
SPF/2019/DK/DK02 disciplinárne konanie voči  
 

individuálnemu členovi SPF: Marek Botík – športovec, reg. číslo SVK10219   
(ďalej tiež len „individuálny člen SPF“ alebo „reprezentant“) 

 
a súčasne 

 
v súlade s čl. 33 ods. 2 písm. a) v spojení s čl. 33 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF individuálnemu                
členovi SPF 
 

ukladá predbežné opatrenie 
p o z a s t a v e n i e   v ý k o n u    š p o r t o v e j   č i n n o s t i  

v     r á m c i     r e p r e z e n t á c i e    S R 
až do rozhodnutia DK SPF vo veci 

 
  
Odôvodnenie : 

Disciplinárna komisia SPF na základe doručeného podnetu, ktorého obsahom je porušenie povinností            
reprezentanta na reprezentačnej akcii, začína disciplinárne konanie voči: Marek Botík (SVK10219),           
ktorý sa mal dopustiť porušenia povinnosti reprezentanta uvedených v čl. II. Štatútu reprezentanta            
Slovenskej republiky v plaveckých športoch. 
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K spáchaniu disciplinárneho previnenia malo podľa informácií uvedených vo Vyhodnotení akcie,          
ktorú vypracoval vedúci akcie - Ing. Vladimír Železník dňa 22.10.2019 dôjsť zo strany individuálneho              
člena SPF dňa 19.10.2019 na podujatí Plzenské šprinty 2019, kde reprezentant svojvoľne, bez toho, že               
by svoje rozhodnutie konzultoval s reprezentačným trénerom výpravu opustil pred oficiálnym          
ukončením akcie a k reprezentačnému družstvu sa už následne pri odchode z akcie nepripojil. 

Disciplinárne konanie bolo začaté pre porušenie ustanovenia bodu 5 a bodu 6 článku II. Štatútu              
reprezentanta Slovenskej republiky v plaveckých športoch v spojení s ust. čl. 41 ods. 1 písm. a)             
Disciplinárneho poriadku SPF. 

DK SPF súčasne uložila individuálnemu členovi SPF predbežné opatrenie v súlade s čl. 33 ods. 2  
písm. a) v spojení s čl. 33 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF z dôvodu, že má podozrenie, že došlo                
k závažnému disciplinárnemu porušeniu a neuloženie predbežného opatrenia by zmarilo účel         
disciplinárneho konania. 

DK SPF individuálneho člena SPF v zmysle ustanovenia čl. 50 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF              
vyzýva na písomné vyjadrenie k začatému disciplinárnemu konaniu a k disciplinárnemu previneniu            
a na predloženie všetkých súvisiacich dokladov (dôkazov), ktorými disponuje, a to v lehote do 15 dní               
odo dňa zverejnenia tohto uznesenia na webovom sídle SPF.  

Zároveň DK SPF vyzýva individuálneho člena SPF, aby vo svojom písomnom vyjadrení uviedol, či              
trvá na prerokovaní disciplinárneho previnenia za jeho účasti alebo či súhlasí s prerokovaním             
disciplinárneho previnenia bez jeho účasti. 

V prípade, že individuálny člen SPF trvá na prerokovaní disciplinárneho previnenia za jeho účasti, DK              
SPF ho vyzýva, aby sa dostavil na zasadnutie DK SPF za účelom prerokovania tejto veci, a to dňa                  
29.01.2020 o 15:00 hod. do sídla SPF (Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava). 

DK SPF zároveň vyzýva vedúceho akcie – Ing. Vladimíra Železníka, aby sa v lehote najneskôr do 19.                
januára 2020 písomne vyjadril k priebehu reprezentačnej akcie, predovšetkým pokiaľ ide o konanie,           
ktoré sa reprezentantovi kladie za vinu resp. aby písomne uviedol všetky ďalšie informácie potrebné              
pre rozhodnutie v začatom disciplinárnom konaní vedenom na DK SPF.  

 

V Bratislave dňa 05.12.2019 
 

Mgr. Peter Bartovič, v. r.  
  predseda DK SPF 

 

Vypracoval: Mgr. Viktor Karel - člen DK SPF 
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