
Slovenský zväz športového rybolovu, Andreja Kmeťa 20, 010 01 Žilina 
 

 

DISCIPLINÁRNY  PORIADOK  SZŠR 
 

 

Článok I. 

Účel disciplinárneho poriadku 

 

1. Účelom tohto disciplinárneho poriadku je upraviť postup disciplinárnych orgánov 

Slovenského zväzu športového rybolovu ( ďalej len „SZŠR“)  pri prerokovávaní previnení  

členov SZŠR, pretekárov, družstiev, talentovaných športovcov športových odborov ( ďalej 

len „ŠO“). Disciplinárne konanie musí predovšetkým pôsobiť na upevnenie športovej 

disciplíny, na predchádzanie  disciplinárnych previnení, na dôsledné dodržiavanie Stanov 

SZŠR ako i všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Podľa tohto disciplinárneho poriadku možno disciplinárne stíhať len členov SZŠR, 

pretekárov, družstvá, talentovaných športovcov a funkcionárov ŠO. Disciplinárne orgány 

sú povinné zakročiť proti každému členovi SZŠR, pretekárovi, družstvu, talentovanému 

športovcovi a členovi ŠO, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia.  

 

Článok II. 

Zásady disciplinárneho konania 

 

1. Disciplinárny orgán skôr, ako začne disciplinárne konanie proti členom SZŠR,  

pretekárom, družstvu, talentovaným športovcom alebo funkcionárovi ŠO skúma, či je na 

to príslušný. Ak nie je príslušný na konanie, postúpi vec príslušnému disciplinárnemu 

orgánu.  

2. Konanie pred disciplinárnym orgánom má prebiehať spôsobom, aby pôsobilo výchovne 

nielen na stíhaného, ale aj na ostatné subjekty v zmysle Stanov SZŠR. Vynesenie 

disciplinárneho rozhodnutia má byť vykonané čo najskôr po tom, ako došlo 

k disciplinárnemu previneniu. 

3. Disciplinárne orgány predvolávajú zainteresované strany. Sú povinné poučiť disciplinárne 

stíhaných o ich právach a poskytnúť im možnosť obhajovať sa. 

4. Orgány a členovia SZŠR a iné osoby, ktoré majú možnosť prispieť k správnemu zisteniu 

skutkového stavu veci a  k  vyneseniu správneho rozhodnutia, sú povinní pomáhať pri 

plnení úloh disciplinárnym orgánom. 

 

Článok III. 

Disciplinárne previnenie 

 

1. Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti 

poruší: 

a) Prepisy pre športovú činnosť.  

b) Všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na prácu ŠO, jeho organizačných zložiek 

alebo Stanovy SZŠR. 

2. Závažného disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto úmyselne alebo z hrubej 

nedbanlivosti poruší:  

a) pravidlá Svetového antidopingového programu 



b) opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží 

c) iné opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných 

predpisov a rozhodnutí. 

 

Článok IV. 

Disciplinárne opatrenia 

 

1. Za  menej závažné porušenie predpisov pre športovú činnosť alebo neplnenie členských 

povinnosti vyplývajúcich z týchto predpisov, sú orgány ŠO oprávnené upozorniť členov 

SZŠR,  pretekárov, družstvá,  talentovaný športovcov alebo funkcionára na nesprávnosť 

jeho konania a poučiť ho. (Upozornenie nie je disciplinárnym opatrením ). 

2. Pri opätovnom alebo hrubom porušení predpisov pre športovú činnosť alebo členských 

povinností,  môže disciplinárny orgán uložiť jedno z týchto disciplinárnych opatrení: 

a) pokarhanie, 

b) dočasný zákaz aktívnej činnosti na pretekoch v zmysle pravidiel pre jednotlivé 

disciplíny, 

c) vylúčenie družstva z postupovej súťaže alebo jeho preradenie do nižšej súťaže, 

d) odvolanie z funkcie orgánu SZŠR, 

e) trvalé vylúčenie z členstva – zrušenie registrácie v SZŠR. 

Trvalé vylúčenie z členstva v SZŠR môže uplatniť disciplinárny orgán len za 

mimoriadne závažné  porušenie športovej disciplíny a Stanov SZŠR. Toto rozhodnutie 

disciplinárneho orgánu podlieha schváleniu najvyššieho orgánu Zväzu v zmysle 

stanov SZŠR – Konferencii. 

3. Uložené disciplinárne opatrenie platí pre všetky súťaže organizované SZŠR. 

 

Článok V. 

Ukladanie disciplinárnych opatrení 

 

1. V jednom disciplinárnom konaní treba vybaviť všetky previnenia, ktoré vyšli najavo do 

začatia konania a uložiť stíhanému za všetky previnenia len jedno disciplinárne opatrenie 

uvedené v Článku IV odstavec 2.  

2. Pri rozhodovaní o tom, aký druh disciplinárneho opatrenia sa má uložiť je nutné vždy 

dbať na to, aby uložené opatrenie bolo primerané skutkovému stavu prípadu 

a okolnostiam prípadu.  

3. Disciplinárne opatrenie dočasného vylúčenia zo súťaže možno uložiť previnilému najviac 

na dobu dvoch rokov. Vylúčenie sa začína dňom, kedy rozhodnutie o vylúčení nadobudlo 

právoplatnosť a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty, na ktorú sa vylúčenie uložilo.  

4. Trvalé vylúčenie sa začína dňom právoplatnosti rozhodnutia o jeho uložení. Rozhodnutie 

musí byť písomne vyhotovené,  odôvodnené a zaslané vylúčenému doporučeným listom, 

alebo doručenkou na adresu trvalého bydliska. Nevyzdvihnuté rozhodnutie sa považuje po 

uplynutí odvolacej lehoty za doručené a ukladá sa na dobu jedného roka na sekretariáte 

SZŠR. 

5. Uverejnenie akéhokoľvek disciplinárneho rozhodnutia a spôsob uverejnenia možno 

vykonať len vtedy, ak to bolo priamo vo výroku disciplinárneho rozhodnutia vyslovené.  

6. Uložením disciplinárneho opatrenia  nie je člen SZŠR,  pretekár, družstvo, talentovaný 

športovec alebo funkcionár zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú svojím previnením 

spôsobil.   

7. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia mládeži organizovanej v ŠO prihliadne 

disciplinárny orgán na osobitnú starostlivosť, ktorú zväz venuje mládeži. 



Článok VI. 

Vykonanie disciplinárnych opatrení 

 

1. Disciplinárne opatrenie možno vykonať až po tom, ako rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť.  

2. Disciplinárne opatrenie vykoná ten disciplinárny orgán, ktorý rozhodol na prvom stupni. 

 

 

Článok VII. 

Odpustenie disciplinárneho opatrenia 

 

1. Členovi SZŠR, pretekárovi, družstvu, talentovanému športovcovi alebo členovi ŠO, 

ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa Článku IV ods. 2b tohto 

disciplinárneho poriadku,  môže disciplinárny orgán  na základe žiadosti, po uplynutí 

polovice doby trestu časť disciplinárneho opatrenia odpustiť. 

2. O žiadosti uchádzača o odpustenie zvyšku časti doby disciplinárneho previnenia rozhodne 

ten disciplinárny orgán, ktorý rozhodol v prvostupňovom konaní. V prípade trvalého 

vylúčenia z členstva v SZŠR sa žiadosť podáva na Konferencii SZŠR.  

 

 

Článok VIII. 

Premlčanie disciplinárneho previnenia 

 

1. Disciplinárne previnenie nemožno stíhať, ak uplynula premlčacia lehota. Disciplinárne 

previnenia s premlčujú v lehote jedného roka odo dňa, kedy došlo k previneniu. 

2. Disciplinárne konanie sa pokladá za začaté, dňom doručenia oznámenie o previnení na 

príslušný disciplinárny orgán. 

 

Článok IX. 

Disciplinárne orgány SZŠR 

 

1. Disciplinárny orgán SZŠR 1. stupňa je Disciplinárna komisia SZŠR v zmysle článku 

XXV bodu 2 stanov SZŠR a je volená na 4 roky v zmysle čl. XI bodu 1. 

2. V zmysle článku XXV bodu 3 stanov SZŠR disciplinárny orgán SZŠR 2. stupňa je 

Výkonný výbor SZŠR ako odvolací orgán proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie 

SZŠR. 

3. Člen disciplinárneho orgánu 1. stupňa nemôže byť súčasne členom disciplinárneho orgánu 

2. stupňa.  

4. Drobné previnenia rieši športový odbor na svojej úrovni. 

 

Článok X. 

Členovia disciplinárneho orgánu 

 

1. Disciplinárna komisia 2. stupňa prejednáva a  rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam 

disciplinárneho orgánu 1. stupňa, ako aj o priestupkoch, ktoré nie sú v kompetencii 

disciplinárnej komisie 1. stupňa. 

2. Disciplinárne komisie pri prejednávaní a rozhodovaní o previneniach majú samostatnú 

rozhodovaciu právomoc. Disciplinárne komisie majú minimálne troch členov. Zasadnutia 

vedie predseda komisie.  



3. Členovia disciplinárnej komisie pri výkone svojej činnosti sú viazaní stanovami SZŠR, 

rokovacím poriadkom SZŠR a disciplinárnym poriadkom SZŠR.  

4. Člen  disciplinárneho orgánu je vylúčený z pojednávania a rozhodovania ak možno mať 

pochybnosti o jeho nepredpojatosti vzhľadom na jeho vzťah k pojednávaniu vo veci alebo 

osobe disciplinárne stíhaného. 

 

Článok XI. 

Podnet na začatie disciplinárneho konania. 

 

1. Disciplinárne konanie sa začína na návrh alebo podnet ktoréhokoľvek člena SZŠR. 

2. Disciplinárny orgán môže začať disciplinárne konanie aj z vlastného podnetu, ak sa 

dozvedel o previnení člena SZŠR alebo registrovaného družstva.. 

3. V prípadoch, kedy rozhodcovská komisia na súťaži organizovanej SZŠR v rámci pravidiel 

pre jednotlivé disciplíny (LRU – plávaná, LRU – mucha, LRU – prívlač, LRU – feeder), 

zistí priestupok, ktorý nemôže v rámci svojich kompetencií vyriešiť priamo na súťaži,  

musí dať podnet na začatie disciplinárneho konania.  

4. Disciplinárne konanie sa musí zastaviť ak: 

a) disciplinárne stíhaná osoba zomrela 

b) disciplinárne stíhanie je premlčané 

 

Článok XII. 

Pozastavenie výkonu funkcie 

 

Ak ide o disciplinárne stíhanie členov SZŠR, pretekárov, talentovaných športovcov 

a funkcionárov a ich ďalšie zotrvanie vo funkcii by mohlo ovplyvniť priebeh disciplinárneho 

konania alebo výsledok rozhodnutia, disciplinárny orgán môže pozastaviť výkon funkcie 

disciplinárne stíhanému až do dňa právoplatnosti rozhodnutia o previnení. 

 

Článok XIII. 

Disciplinárne rokovanie 

 

1. Disciplinárny orgán príslušný na disciplinárne prerokovanie veci je povinný uskutočniť 

všetky potrebné úkony na úplné a presné zistenie skutkového stavu veci.  

2. Len riadne preukázané skutočnosti a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, môžu byť 

podkladom pre vynesenie rozhodnutia o previnení v disciplinárnom konaní. 

 

Článok XIV. 

Právo obhajoby 

 

1. Písomnosti určené disciplinárne stíhanému, najmä predvolanie, disciplinárne rozhodnutie, 

rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania, sa doručujú poštou na jeho adresu trvalého 

bydliska ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk. 

2. V pozvánke na disciplinárne prerokovanie veci treba disciplinárne stíhaného upozorniť, že 

sa proti nemu začalo disciplinárne konanie v určitej veci, a upozorniť ho na následky, ak 

sa bezdôvodne na prerokovanie veci nedostaví. 

3. Ak sa disciplinárne stíhaný, ktorý bol riadne pozvaný na disciplinárne prerokovanie veci 

bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví pred disciplinárny orgán, môže vo veci 

rozhodnúť disciplinárna komisia v jeho neprítomnosti.  



4. Pri prerokovávaní disciplinárnych previnení mládeže, sa môže rokovania zúčastniť ich 

zákonný zástupca.  

 

Článok XV. 

Povinnosti svedčiť 

 

Ak disciplinárny orgán pozve v rámci disciplinárneho konania svedkov, sú títo povinní sa 

dostaviť  na predvolanie a vypovedať ako svedkovia pravdivo a bez zamlčania im známych  

skutočností o okolnostiach dôležitých pre disciplinárne rozhodnutie.  

 

Článok XVI. 

Zápisnica 

 

1. O priebehu disciplinárneho konania je treba napísať zápisnicu, ktorej neoddeliteľnou 

súčasťou je prezenčná listina,  ktorú zúčastnení konania podpíšu. 

2. V zápisnici o priebehu disciplinárneho rokovania treba uviesť: 

a) označenie disciplinárneho orgánu a miesto rokovania, 

b) meno, priezvisko a zamestnanie disciplinárne stíhaného, 

c) trvalé bydlisko stíhaného, 

d) členstvo v základnej organizácii SRZ, 

e) druh previnenia, kedy a kde k nemu došlo, 

f) dôkazné prostriedky predložené v priebehu disciplinárneho konania, 

g) rozhodnutie, vrátane disciplinárneho opatrenia, 

h) zápis o poučení o možnosti podať odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu. 

i) v zápisnici musí byť uvedené meno a podpisy zapisovateľa a overovateľa. 

 

Článok XVII. 

Disciplinárne rozhodnutie 

 

1. Disciplinárne rozhodnutie treba vždy vyhotoviť písomne a doručiť ho stíhanému 

doporučeným listom v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia rozhodnutia a to aj vtedy, ak 

ide o zbavujúce rozhodnutie stíhaného obvinenia. U mladistvého treba disciplinárne 

rozhodnutie doručiť jeho zákonnému zástupcovi. 

  

2. Disciplinárne rozhodnutie musí obsahovať: 

a) označenie disciplinárneho orgánu, ktorý rozhodnutie vyniesol, 

b) deň, mesiac, rok a miesto vyhlásenia rozhodnutia, 

c) meno a priezvisko stíhaného, číslo preukazu člena SZŠR a miesto trvalého bydliska, 

d) akú funkciu v orgáne zväzu zastával,    

e) výrok o previnení 

f) výrok o uloženom disciplinárnom opatrení, 

g) uvedenie základných údajov o spôsobe spáchania previnenia, 

h) označenie predpisov, ktoré boli porušené,  

i) odôvodnenie výroku rozhodnutia 

j) poučenie o opravnom prostriedku (o možnosti podať odvolanie) 

k) podpis predsedu disciplinárneho orgánu alebo jeho zástupcu s uvedením mena,                     

priezviska a funkcie 

l) odtlačok pečiatky disciplinárneho orgánu. 

 



Článok XVIII. 

 Odvolanie 

 

1. Opravným prostriedkom proti písomnému disciplinárnemu rozhodnutiu je odvolanie. 

2. Odvolanie sa podáva písomne na ten disciplinárny orgán, ktorý rozhodol v prvom stupni. 

Lehota na podanie odvolania je 15 dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozhodnutia. 

3. Odvolanie môže podať len disciplinárne stíhaný člen SZŠR, pretekár, poverený zástupca 

družstva,  talentovaný športovec alebo funkcionár ŠO. 

4. Za mladistvého môže v jeho prospech podať odvolanie jeho zákonný zástupca (rodič). 

5. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

6. Každé včasne podané odvolanie  predloží disciplinárny orgán nižšieho stupňa spolu 

s celým spisovým materiálom disciplinárnemu orgánu vyššieho stupňa a to najneskôr do 

30 dní od podania odvolania.  

7. Odvolací orgán oneskorene podané odvolanie zamietne.  

8. Odvolací orgán na základe včas podaného odvolania môže nesprávne disciplinárne 

rozhodnutie nižšieho disciplinárneho orgánu zmeniť alebo takého rozhodnutie zrušiť 

a vrátiť vec na nové prerokovanie a rozhodnutie. 

9. Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak ho podala neoprávnená osoba alebo ak zistí, že 

odvolanie nie je opodstatnené. 

10. Rozhodnutie odvolacieho orgánu  je konečné a  nie je prípustný proti nemu ďalší opravný 

prostriedok. 

 

Článok XIX. 

Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárneho rozhodnutia 

 

Disciplinárne rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné:  

a) ak v predpísanej lehote nebolo podané odvolanie v 15 dňovej lehote po doručení 

rozhodnutia ( v súlade s občianskym zákonníkom) , 

b) ak o ňom rozhodol odvolací orgán, a  to dňom doručenia písomného rozhodnutia do 

vlastných rúk previnilého. 

c) právoplatné disciplinárne rozhodnutie musí byť opatrené doložkou: 

      „TOTO DISCIPLINÁRNE ROZHODNUTIE JE PRÁVOPLATNÉ“. Doložku 

podpisuje predseda disciplinárneho orgánu príslušného stupňa a opatrí ju dátumom 

a pečiatkou. 

 

Článok XX. 

Evidencia disciplinárnych opatrení 

 

1. O právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach vedie evidenciu sekretariát SZŠR. 

2. Každé disciplinárne rozhodnutie je potrebné zaslať najneskoršie do 14 dní po nadobudnutí 

jeho právoplatnosti sekretariátu SZŠR, ktorý zabezpečí zaznamenanie právoplatného 

rozhodnutia disciplinárneho orgánu do registračného preukazu člena SZŠR.   

 

 

Článok XXI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Písomné práce súvisiace s disciplinárnym konaním disciplinárnej komisie SZŠR 

zabezpečuje sekretariát SZŠR. 



2. Súčasťou disciplinárneho poriadku je Smernica pre kontrolu a postih porušení 

antidopingových pravidiel. 

3. Tento disciplinárny poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia VV SZŠR a účinnosť 

dňom 1.3.2020. 

 

            

Žilina 13.02.2020     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


