DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Článok 1 – Základné ustanovenia
1) Disciplinárny poriadok Slovenského lukostreleckého zväzu (ďalej DP SLZ) sa vzťahuje
na riešenie všetkých disciplinárnych previnení v SLZ.
2) Účelom disciplinárneho riadenia je prerokovanie a spravodlivé posúdenie všetkých
disciplinárnych previnení tak, aby okrem potrestania disciplinárneho previnenia bol
docielený výchovný účinok na previnilca i na členskú základňu.

Článok 2 – Druhy previnení
1) Previnenie jednotlivcov
a. porušenie Stanov SLZ, smerníc a záväzných pravidiel pre súťaže športovú
činnosť vrátane Antidopingových pravidiel
b. porušenie uznesenia Valného zhromaždenia a predsedníctva SLZ
c. porušenie pravidiel, zásad a nariadení pri výkone zverenej funkcie
d. porušenie pokynov rozhodcov a vedúcich organizovaných akcií
e. morálne poklesky, ktoré sú prejavom bezohľadnosti a ľahkomyseľnosti a
ktoré sú nezlučiteľné s pravidlami správania sa v SLZ
2) Previnenie kolektívov
a. porušenie Stanov SLZ, organizačných smerníc a záväzných pravidiel pre súťaže
a športovú činnosť.
b. porušenie uznesenia Valného zhromaždenia SLZ a predsedníctva SLZ
c. porušenie pokynov rozhodcov a vedúcich organizovaných akcií
3) Previnenia v odsekoch a., b., a u jednotlivcov aj c., sú chápané a hodnotené ako
závažné disciplinárne previnenia.

Článok 3 – Druhy disciplinárnych trestov
1) V disciplinárnom riadení je možné jednotlivcom ukladať tieto tresty:
a.
b.
c.
d.
e.

pokarhanie
zastavenie pretekárskej činnosti
zákaz výkonu funkcie SLZ
pozastavenie členstva v SLZ
vylúčenie zo SLZ

2) V disciplinárnom konaní je možné ukladať klubom tieto tresty :
a. pokarhanie
b. peňažná pokuta

c. zákaz účasti na súťažiach
3) Pokarhanie je miernou formou trestu za previnenie. Po rozhodnutí disciplinárneho
orgánu je celé znenie tohto rozhodnutia zverejnené na webovom sídle SLZ.
4) Peňažná pokuta je ukladaná klubom za závažné, alebo opakované previnenie vo výške
do 1000,--Eur. Peňažná pokuta je po vydanom rozhodnutí poukazovaná na účet SLZ.
5) Zastavenie pretekárskej činnosti sa ukladá na určité časové obdobie, alebo na určitý
počet majstrovských súťaží alebo podujatí a medzinárodných štartov, alebo je možné
uložiť iba pre prípad medzinárodných štartov. Celková výmera trestu zastavenia
pretekárskej činnosti nesmie presiahnuť dobu 2 rokov.
a. Výkon trestu zastavenia pretekárskej činnosti je možné odložiť na skúšobnú
dobu od 3 mesiacov do 2 rokov. Pritom sa prihliada na to, či predchádzajúce
správanie previnilcov i okolnosti prípadu odôvodňujú záver, že výchovného
účelu trestu bude dosiahnuté iba podmienkou .
b. Pokiaľ je pri podmienečnom zastavení pretekárskej činnosti v skúšobnej dobe
uskutočnené rokovanie, za ktoré bude uložené pokarhanie, zastavenie
pretekárskej činnosti a zákaz výkonu funkcie, podmienečne uložený trest sa
vykoná vedľa trestu novo uloženého.
c. Po odpykaní najmenej 1/2 trestu zákazu činnosti, je možné zbytok trestu
odpustiť, pričom skúšobná doba je stanovená na zvyšnú časť trestu. Pokiaľ je v
skúšobnej dobe uskutočnené rokovanie, za ktoré bude uložené pokarhanie,
zastavenie pretekárskej činnosti a zákaz výkonu funkcie, zostatok
nevykonaného trestu sa vykoná vedľa trestu novo uloženého.
6) Trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť volenému funkcionárovi len v prípade, že
je zo svojej funkcie riadnym spôsobom odvolaný. Po dobu výkonu tohto trestu nemôže
byť do žiadnej funkcie zvolený. Trest zákazu funkcie je možné podľa okolností prípadu,
miery zavinenia a osoby previnilca uložiť až na dobu 3 rokov.
7) Pozastaviť členstvo v SLZ je možné v prípade opakovaného porušovania pravidiel SLZ,
či morálnych a etických pokleskov nezlučiteľných s pravidlami správania člena SLZ.
Trest je možné uložiť na dobu jedného až šiestich mesiacov.
8) Vylúčiť zo SLZ je možné tých jedincov, ktorý sa dopustili zvlášť závažného previnenia,
najmä pokiaľ sa pokúsili spôsobiť, alebo spôsobili SLZ škodu, alebo závažným
spôsobom zneužili svoju funkciu vo svoj, alebo cudzí prospech. K opätovnému prijatiu
vylúčeného previnilca za člena SLZ môže prísť až po uplynutí 3 rokov.

Článok 4 – Disciplinárne orgány
1) O disciplinárnom previnení rozhoduje 3 členná disciplinárna komisia, ktorá je ku
každému disciplinárnemu previneniu zriaďovaná z členov Predsedníctva SLZ.

2) Odvolacím disciplinárnym orgánom je disciplinárna komisia zriadená Predsedníctvom
SLZ, pričom jedným členom a zároveň predsedom komisie je Kontrolór SLZ. Ak je
previnilcom Kontrolór SLZ, je odvolacím orgánom Valné zhromaždenie SLZ.

Článok 5 – Disciplinárne konanie
1) Predsedníctvo SLZ je povinné evidovať všetky oznámenia i poznatky o disciplinárnych
previneniach a bezodkladne zriaďovať disciplinárne komisie k ich riešeniu.
2) Disciplinárne konanie nie je možné začať, ak od disciplinárneho previnenia uplynula
doba 1 roku a nie je možné v ňom pokračovať, pokiaľ v dobe rozhodovania
disciplinárneho orgánu uplynula od previnenia doba dvoch rokov. Tieto obmedzujúce
podmienky neplatia, pokiaľ je vo veci súbežne vedené trestné konanie.
3) Disciplinárne konanie sa riadi zásadou objektívnej pravdy. K zisťovaniu objektívnej
pravdy je disciplinárny orgán povinný hlavne:
a.
b.
c.
d.

poskytnúť previnilcovi možnosť osobnej obhajoby
vypočuť svedkov
vypočuť odborníkov, ktorý môžu prípad posúdiť zo svojho odborného hľadiska
zadovážiť listinné dôkazy a pod.

4) Disciplinárne riadenie musí prebiehať rýchlo, spravidla tak, aby bolo podľa možností
ukončené v priebehu jedného zasadnutia disciplinárneho orgánu.
5) Ak dospeje disciplinárny orgán k záveru, že disciplinárne previnenie vykazuje znaky
trestného činu, konanie preruší a o veci informuje príslušný orgán polície a štátneho
zastupiteľstva .
6) Ak sú okolnosti prípadu objasnené, disciplinárny orgán uloží trest. Od uloženia trestu
je možné upustiť ak má disciplinárny orgán názor, že už samotný priebeh riadenia
splňuje výchovný účel.
7) Disciplinárny orgán konanie zastaví
a. pokiaľ previnilec zomrel
b. pokiaľ previnilcovi zaniklo členstvo v SLZ
c. pokiaľ za rovnaký skutok bol už previnilec stíhaný v inom disciplinárnom konaní
vedenom SLZ
d. pokiaľ bude preukázané, že previnilec je osoba nesvojprávna
e. pokiaľ je konanie premlčané (článok 5, odsek 2)
f. pokiaľ bude preukázané, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo
g. pokiaľ bude preukázané, že konania, ktorého sa previnilec dopustil, nie je
možné posudzovať ako disciplinárne previnenie.

h. pokiaľ nebude preukázané, že zisteného disciplinárneho previnenia sa dopustil
obvinený previnilec
8) Disciplinárny orgán konanie preruší
a. pokiaľ previnilec pre vážne osobné a zdravotné dôvody nie je spôsobilý sa
konania zúčastniť
b. pokiaľ vo veci súbežne prebieha vyšetrovanie orgánov polície SR, ktoré je pre
správne posúdenie veci nevyhnutné
c. pokiaľ previnilec vznesie dôvodné námietky k zaujatosti niektorého z členov
disciplinárneho orgánu
d. Prerušenie disciplinárneho konania je ohraničené premlčacou dobou podľa
článku 5, odsek 2.
9) O námietkach týkajúcich sa zaujatosti členov disciplinárnej komisie rozhoduje
Predsedníctvo SLZ na základe písomne predloženej správy predsedu disciplinárnej
komisie a písomného zdôvodnenia previnilca.
10) Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doručuje previnilcovi písomne do vlastných rúk.
11) Z rokovania disciplinárnej komisie sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje údaje o priebehu
disciplinárneho konania a o uloženom treste.

Článok 6 – Zásady pre ukladanie disciplinárnych trestov
1) V priebehu disciplinárneho riadenia je nutné prihliadať
a.
b.
c.
d.
e.

k osobe previnilca
k miere zavinenia
k okolnostiam disciplinárneho previnenia
k jeho následkom
k spôsobu vzniku disciplinárneho previnenia

2) Poľahčujúca okolnosť je
a.
b.
c.
d.
e.
f.

doterajšia riadna športová činnosť
riadny predchádzajúci výkon zverenej funkcie
priznanie a prejavená ľútosť
dobrovoľné odstránenie následku svojho konania
spolupráca pri objasňovaní svojho previnenia
oznámenie vlastného previnenia zo strany previnilca

3) Priťažujúcou okolnosťou je
a. bezohľadnosť a hrubosť

b.
c.
d.
e.

zneužitie funkcie
zvedenie inej osoby k previneniu
väčší počet previnení
opätovné previnenie do 1 roku od predchádzajúceho potrestania.

Článok 7 – Odvolacie konanie
1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SLZ je prípustné odvolanie, ktoré má odkladný
účinok.
2) Odvolanie môže podať iba previnilec sám, a to písomne do 15-tich dní od oznámenia
či doručenia rozhodnutia o uloženom disciplinárnom treste.
3) Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii SLZ, ktorá na základe skutočností v ňom
uvedených a dodatočne predložených dôkazov svoje rozhodnutie preskúma.
4) Ak dôjde disciplinárna komisia SLZ k záveru, že jej vydané rozhodnutie bolo nesprávne,
svoje rozhodnutie zruší a v konaní pokračuje, alebo disciplinárne konanie zastaví.
(článok 5 odsek 7).
5) Ak nenájde disciplinárna komisia SLZ dôvod k postupu podľa článku 7. odsek 4, podané
odvolanie so všetkými zhromaždenými podkladmi a so svojím písomným stanoviskom
neodkladne predloží predsedníctvu SLZ.
6) Z rozhodovania v odvolacom konaní je vylúčená osoba, ktorá sa zúčastnila riešenia
veci na prvom stupni konania. V takom prípade je možné do odvolacieho orgánu
kooptovať nezaujatú osobu, tak aby bol zaistený príslušný počet členov tohto orgánu.
7) O podanom odvolaní je nutné rozhodnúť do jedného mesiaca od získania všetkých
podkladov pre vedenie odvolacieho konania, odvolací orgán môže lehotu pre svoje
rozhodnutie predĺžiť najviac o 2 mesiace, a to iba v zvlášť výnimočných prípadoch,
najmä
a. ak je vec dôkazne zložitá
b. ak nie je možné pre neprítomnosť svedkov vec náležite objasniť.
8) Odvolací orgán odvolanie zamietne a rozhodnutie prvého stupňa disciplinárneho
orgánu potvrdí,
a. ak je odvolanie podané oneskorene
b. ak jej podané osobou neoprávnenou
c. ak je neodôvodnené

9) Odvolací orgán rozhodnutie zmení, ak dôjde k záveru, že ide o iný druh previnenia, než
aké bolo v napadnutom rozhodnutí zapísané, alebo že mal byť uložený iný druh trestu,
prípadne upustené od potrestania.
10) Odvolací orgán rozhodnutia prvého stupňa disciplinárneho orgánu zruší a konanie
zastaví, pokiaľ toto rozhodnutie odôvodňuje splnením podmienok uvedených v článku
5 odsek 7.
11) Odvolací orgán konanie preruší, ak sú splnené podmienky pre jeho prerušenie podľa
článku 5 odsek 8.
12) Z rokovania odvolacieho orgánu sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje údaje o priebehu
odvolacieho konania a o uloženom treste.
13) Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nie je ďalšie odvolanie prípustné. Pokiaľ
odvolací orgán v odvolacom konaní vážne porušil predpisy platné pre disciplinárne
konanie, je možné proti takému rozhodnutiu podať návrh Valnému zhromaždeniu SLZ.
14) Rozhodnutie je právoplatné, pokiaľ proti nemu nebolo podané odvolanie, alebo pokiaľ
o odvolaní rozhodol odvolací orgán s konečnou platnosťou.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia
1) Predsedníctvo SLZ vedie evidenciu o uložených disciplinárnych trestoch.
2) Pri riešení previnení proti Antidopingovým pravidlám je potrebné postupovať aj podľa
smerníc a odporúčaní Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky a príslušných
zákonov.
3) Písomný materiál disciplinárneho konania, je uchovaný najmenej po dobu piatich
rokov od právoplatného rozhodnutia.
4) Tento disciplinárny poriadok bol schválený Valným zhromaždením SLZ dňa 21.06.2016
a tým istým dňom nadobúda účinnosť.

