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Slovenský lukostrelecký zväz 

Disciplinárny poriadok

Disciplinárny poriadok Slovenského lukostreleckého zväzu (ďalej len „SLZ“) upravuje štatút 

orgánov na riešenie sporov SLZ a konanie týchto orgánov vo vzťahu k fyzickým aj právnickým 

osobám s príslušnosťou k SLZ, definuje previnenia pre jednotlivé skupiny osôb, definuje 

sankcie a opatrenia, ktoré je možné za tieto previnenia uložiť. 

Časť 1. 

Orgány na riešenie sporov 

a procedúry  disciplinárneho konania 

Článok 1 - Základné ustanovenia 

(1) SLZ je na základe zákona (§ 52 Zákona č.440/2015 Z. z.) oprávnený prostredníctvom

svojich orgánov na riešenie sporov vykonávať disciplinárne právomoci nad osobami s jej

príslušnosťou.

(2) Orgány na riešenie sporov sú oprávnené:

a) rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou,

b) ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov alebo

rozhodnutí SLZ,

c) preskúmavať rozhodnutia orgánov športových organizácií s príslušnosťou k SLZ,

d) preskúmavať súlad predpisov športových organizácií s príslušnosťou k SLZ

so stanovami SLZ v častiach, ktoré sú pre tieto organizácie záväzné.

(3) Orgány na riešenie sporov vykonávajú svoje právomoci v súlade s pravidlami súťaží,

predpismi SLZ, medzinárodnými športovými pravidlami, predpismi a rozhodnutiami.

(4) Orgány na riešenie sporov postupujú aktívnym spôsobom tak, aby disciplinárne previnenia

boli náležite zistené a previnilci spravodlivo postihnutí, pri súčasnom rešpektovaní

základných práv a slobôd fyzických osôb a práv a oprávnených záujmov právnických osôb.

(5) Orgány na riešenie sporov konajú s ohľadom na dodržiavanie zásad spravodlivého

procesu. Dbajú na to, aby pri rozhodovaní o skutkovo a právne podobných či zhodných

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Článok 2 – Disciplinárne konanie 
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(1) Predmetom disciplinárneho konania je zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie 

disciplinárnych previnení. 

(2) Účelom disciplinárneho konania je: 

a) prerokovať disciplinárne previnenie tak, aby priebeh disciplinárneho konania a jeho 

výsledok prispeli k prevýchove previnilca, k náprave škodlivého následku 

disciplinárneho previnenia a aby výchovne pôsobili aj na ostatné osoby s 

príslušnosťou k SLZ, 

b) odradenie previnilca od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych previnení. 

(3) Disciplinárne konanie je možné viesť voči 

  a) športovcovi, 

  b) družstvu športovcov, 

  c) športovému odborníkovi, 

  d) funkcionárovi, 

  e) klubu, 

  f) športovej organizácii, 

  g) inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má príslušnosť k SLZ. 

(4) V disciplinárnom konaní je možné uložiť iba také sankcie či opatrenia, ktoré sú stanovené 

v tomto disciplinárnom poriadku alebo iných platných predpisoch SLZ. 

(5) Disciplinárne konanie možno viesť iba za previnenia, ktorých sa dotknutá osoba dopustila 

v čase, keď mala príslušnosť k SLZ. 

(6) Rozhodnutia disciplinárnych orgánov musia byť v stanovených prípadoch odôvodnené. 

(7) Osobe, ktorej bola v disciplinárnom konaní uložená sankcia či opatrenie, s ktorými sú 

spojené finančné výdavky, môže súd priznať právo na ich náhradu od toho, kto sa dopustil 

protiprávneho konania alebo je zodpovedný za protiprávne konanie, ktoré bolo dôvodom 

pre uloženie sankcie či opatrenia. 

(8) Prípady uplatňujúce porušenie antidopingových pravidiel, ktoré boli vznesené voči 

športovcom medzinárodnej úrovne alebo voči športovcom národnej úrovne môžu byť 

prejednávané priamo na Športovom arbitrážnom súde, bez požiadavky na predchádzajúce 

pojednávanie, so súhlasom športovca, Antidopingovej agentúry SR, Svetovej 

antidopingovej agentúry, alebo akejkoľvek antidopingovej organizácie, ktorá by mala právo 

odvolať sa voči prvostupňovému rozhodnutiu pojednávania na Športovom arbitrážnom 

súde. 

 

 

 

Článok 3 – Orgány na riešenie sporov 

 

(1) Orgánmi na riešenie sporov SLZ sú: 

 a) disciplinárna komisia SLZ, 

 b) odvolacia komisia SLZ. 

(2) Členom disciplinárnej komisie ani odvolacej komisie nesmie byť kontrolór SLZ. 

(3) Členom disciplinárnej komisie ani odvolacej komisie nesmie byť člen predsedníctva SLZ. 

(4) Disciplinárna komisia môže na základe závažného disciplinárneho previnenia rozhodnúť 

aj o vylúčení člena SLZ. 

 

 

3.1 - Disciplinárna komisia SLZ 
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3.1.1 – Vecná a miestna príslušnosť disciplinárnej komisie 

(1) Disciplinárna komisia SLZ (ďalej len „disciplinárna komisia“) je orgánom na riešenie sporov 

SLZ prvého stupňa. Prerokúva všetky disciplinárne previnenia v SLZ, vrátane 

dopingových, za ktoré je oprávnená ukladať disciplinárne sankcie a opatrenia.  

(2) Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu právomoc pre celé územie Slovenskej 

republiky. Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu právomoc aj vo vzťahu k 

disciplinárnym previneniam, ktorých sa dopustil člen SLZ v pozícii člena reprezentácie na 

území iného štátu. 

(3) Ak na súťaži konanej na území Slovenskej republiky dôjde k disciplinárnemu previneniu 

zahraničného športovca, športového družstva či športového klubu bez príslušnosti k SLZ,  

disciplinárna komisia oznámi previnenie príslušnému športovému zväzu iného štátu. 

 Ak ide o disciplinárne previnenie v kompetencii medzinárodnej športovej organizácie, 

ktorej je SLZ členom, oznámi disciplinárna komisia previnenie príslušnej medzinárodnej 

športovej organizácii. 

(4) Disciplinárna komisia zodpovedá za svoju činnosť iba valnému zhromaždeniu SLZ. 

 

3.1.2 – Zloženie disciplinárnej komisie 

(1) Disciplinárna komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch ďalších členov. 

(2) Predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie volí Valné zhromaždenie SLZ 

(ďalej len „VZ“) nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

(3) Za člena disciplinárnej komisie môže byť volený taký člen SLZ, ktorý: 

   a) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, 

  b) je členom SLZ najmenej 2 roky, 

  c) počas predchádzajúcich 2 rokov sa nedopustil disciplinárneho previnenia, 

   d) je bezúhonný. 

(4) Funkčné obdobie všetkých členov disciplinárnej komisie je štvorročné. 

(5) Členovia disciplinárnej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať 

nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SLZ a športovej činnosti jeho 

členov až do zvolenia nových členov disciplinárnej komisie. 

(6) Disciplinárna komisia je schopná činnosti, pokiaľ má minimálne štyroch členov. 

 

3.1.3 – Spôsob rozhodovania disciplinárnej komisie 

(1) Disciplinárna komisia môže rozhodovať v trojčlenných senátoch alebo v pléne. 

(2) Zloženie pléna či senátu musí byť pri každom disciplinárnom konaní také, aby sa 

zamedzilo konfliktu záujmov medzi osobou, ktorej priestupok sa rieši a členmi komisie. 

(3) Senát sa pre jednotlivé prípady previnenia žrebuje zo všetkých členov disciplinárnej 

komisie s tým, že zo žrebovania sú vylúčení tí členovia disciplinárnej komisie, ktorí: 

   a) sú členmi rovnakého klubu SLZ ako previnilec, 

  b) sú osobami blízkymi previnilcovi, 

  c) sú sprievodným personálom previnilca, 

  d) vzhľadom na pomer k veci môžu byť spochybnení z hľadiska nezaujatosti. 

(4) Plénum tvoria všetci členovia disciplinárnej komisie okrem tých, pri ktorých by mohlo dôjsť 

ku konfliktu záujmov s previnilcom v zmysle ods.(3) tohto článku. 

(5) Rozhodnutia v pléne sa prijímajú pri závažných a obzvlášť závažných disciplinárnych 

previneniach a pri disciplinárnych previneniach v súvislosti s reprezentáciou v zahraničí a 

na medzinárodných súťažiach v SR. 
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(6) Previnilec môže vzniesť námietku voči zaujatosti členov komisie. O tejto námietke 

rozhoduje predsedníctvo SLZ. 

(7) Senát aj plénum disciplinárnej komisie sú uznášaniaschopné, ak je na rokovaní prítomná 

nadpolovičná väčšina ich členov. 

(8) Senát aj plénum disciplinárnej komisie prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov, okrem rozhodovania o vylúčení člena SLZ kedy prijímajú 

rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov senátu alebo pléna. 

 

 

3.2 Odvolacia komisia SLZ 

 

3.2.1 – Vecná a miestna príslušnosť odvolacej komisie 

 

(1) Odvolacia komisia SLZ (ďalej len „odvolacia komisia“) rozhoduje ako orgán na riešenie 

sporov druhého stupňa o odvolaniach proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie, za 

predpokladu, že je odvolanie prípustné. 

(2) Odvolacia komisia zodpovedá za svoju činnosť iba VZ. 

 

3.2.2 – Zloženie odvolacej komisie 

(1) Odvolacia komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov komisie. 

(2) Predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie volí Valné zhromaždenie 

SLZ nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

(3) Členovia odvolacej komisie nesmú byť zároveň členmi disciplinárnej komisie a 

naopak. 

(4) Za člena odvolacej komisie môže byť volený taký člen SLZ, ktorý: 

   a) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, 

  b) je členom SLZ najmenej 3 roky, 

  c) počas predchádzajúcich 3 rokov sa nedopustil disciplinárneho previnenia, 

   d) je bezúhonný. 

(5) Funkčné obdobie všetkých členov odvolacej komisie je štvorročné. 

(6) Členovia odvolacej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať 

nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SLZ a športovej činnosti jeho 

členov až do zvolenia nových členov odvolacej komisie. 

(7) Odvolacia komisia je schopná činnosti, pokiaľ má minimálne štyroch členov. 

 

3.2.3 – Spôsob rozhodovania odvolacej komisie 

(1) Odvolacia komisia rozhoduje o odvolaní v senátoch. 

(2) Odvolacia komisia má: 

  a) všeobecný senát, 

  b) dopingový senát.  

(3) Všeobecný senát odvolacej komisie má najmenej troch členov a rozhoduje o odvolaniach 

vo všetkých veciach, okrem vecí týkajúcich sa porušenia dopingových pravidiel. 

(4) Senát pre jednotlivé prípady menuje predseda odvolacej komisie s prihliadnutím na 

odbornosť členov senátu voči prejednávanej veci, nezaujatosť a požiadavky stanovené 

zákonom v zmysle ods.(4) tohto článku. 

(5) Počet členov senátu určuje predseda odvolacej komisie s ohľadom na závažnosť a 
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náročnosť prejednávanej veci. 

(6) Previnilec môže vzniesť námietku voči zaujatosti členov senátu. O tejto námietke 

rozhoduje predsedníctvo SLZ. 

(7) Senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná 

väčšina jeho členov. 

(8) Senát odvolacej komisie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho 

členov. 

 

 

 

Článok 4 – Disciplinárne konanie na orgáne prvého stupňa 

 

 

4.1 – Začatie disciplinárneho konania 

 

(1) Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie v prípade, ak sa hodnoverným 

spôsobom dozvie o takom konaní osoby podliehajúcej jej právomoci, ktoré zakladá 

dôvodné podozrenie z disciplinárneho previnenia. 

(2) Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä: 

a) zápis o priebehu a výsledku súťaže,  

b) správa technického delegáta, 

c) správa člena orgánu SLZ, 

d) správa vedúceho reprezentačnej výpravy, 

e) oznámenie člena orgánu SLZ, 

f) oznámenie člena SLZ, 

g) oficiálny podnet od iného športového zväzu, vrátane zahraničných, 

h) oficiálny podnet od medzinárodnej športovej organizácie,  

i) oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy,  

j) vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie, 

 (3) Ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu nie sú dostatočným podkladom pre 

disciplinárnu komisiu na rozhodnutie, disciplinárna komisia si môže vyžiadať doplnenie 

podnetu a predloženie súvisiacich podkladov.  

(4) Disciplinárna komisia rozhodne o  podnete do 7 pracovných dní od jeho prijatia a svoje 

rozhodnutie oznámi predsedníctvu SLZ. 

(5) Podnet na začatie disciplinárneho konania vybaví disciplinárna komisia tak, že: 

a) začne disciplinárne konanie, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k disciplinárnemu 

previneniu, 

b) podnet vezme na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, ak obsah podnetu a ďalšie 

známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania, 

c) podnet odloží, ak by, vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu, bolo disciplinárne 

konanie neefektívne alebo neúčelné, 

d) podnet odstúpi príslušnému orgánu SLZ alebo orgánu verejnej správy, ak zistí, že nie 

je príslušná vo veci konať a rozhodnúť. 

(6) Disciplinárna komisia vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo spôsobov podľa ods. 5 

písomný záznam, ktorý uverejní na internetovej stránke SLZ. 

(7) Voči postupu disciplinárnej komisie podľa ods. 5 písm. a) nie je možné podať odvolanie. 

(8) Postup disciplinárnej komisie podľa ods. 5 písm. b) alebo c) nebráni ďalšiemu konaniu v 
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tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové okolnosti prípadu a dôkazy, ktoré budú 

odôvodňovať vykonanie disciplinárneho konania. 

(9) Disciplinárna komisia môže pred rozhodnutím o previnení uložiť jedno alebo viaceré 

ochranné opatrenia, spočívajúce v primeraných obmedzeniach a povinnostiach, ktorých 

účelom je preventívne pôsobenie a náprava škodlivého následku disciplinárneho 

previnenia. Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie, 

ktoré nemá odkladný účinok. 

 

 

4.2 - Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním 

 

(1) Ak disciplinárna komisia dospeje k záveru, že disciplinárnym previnením mohla byť 

súčasne naplnená skutková podstata trestného činu podľa Zákona č. 300/2005 Z. z. 

(Trestný zákon), bezodkladne odovzdá všetky svoje poznatky orgánom činným v 

trestnom konaní. 

(2) Disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní vždy využije dôkazy, podklady a závery 

prijaté orgánmi činnými v trestnom konaní, ak sú tieto počas disciplinárneho konania k 

dispozícii. 

(3) Pri súbehu disciplinárneho konania a trestného konania môže disciplinárna komisia 

rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, 

spravidla ohraničenú ukončením prípravného konania podľa Zákona č. 301/2005 Z. z. 

(Trestný poriadok), ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok 

disciplinárneho konania účelné. 

(4) Ak na člena alebo funkcionára SLZ bola podaná obžaloba pre trestný čin športovej 

korupcie podľa §336b Trestného zákona, disciplinárna komisia pozastaví výkon jeho 

športovej činnosti, výkon funkcie alebo výkon inej ako športovej činnosti v SLZ až do 

skončenia trestného konania o tomto trestnom čine. 

(5) Pri súbehu disciplinárneho konania s konaním pred iným orgánom SLZ, môže 

disciplinárny orgán rozhodnúť o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, 

spravidla ohraničenú trvaním konania pred iným orgánom SLZ, ak dospeje k záveru, že 

je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania vhodné či účelné. 

(6) Pri oficiálnom podnete od medzinárodnej športovej organizácie, týkajúcom sa podozrenia 

z korupcie a úmyselného narušenia regulárnosti súťaže, je disciplinárna komisia 

oprávnená vykonávať všetky úkony smerujúce k objasneniu disciplinárneho previnenia 

nezávisle od prebiehajúceho konania orgánov činných v trestnom konaní.  

(7) V prípade preukázania disciplinárneho previnenia korupcie a úmyselného narušenia 

regulárnosti súťaže, vrátane pokusu o takéto konanie, uloží disciplinárna komisia 

disciplinárne sankcie podľa Disciplinárneho poriadku SLZ a zároveň o tom upovedomí 

orgány činné v trestnom konaní.  

 

 

4.3 - Priebeh disciplinárneho konania a účasť na disciplinárnom konaní 

 

(1) Účastníkom disciplinárneho konania je fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej sa v 

disciplinárnom konaní rozhoduje. 

(2) Zasadnutie disciplinárnej komisie je neverejné. Prítomnosť verejnosti na prerokovaní 
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disciplinárneho previnenia môže povoliť predseda disciplinárnej komisie, najmä ak je to 

vhodné za účelom preventívneho pôsobenia disciplinárneho konania alebo ak o to požiada 

previnilec. 

(3) Na zasadnutí disciplinárnej komisie sa okrem členov disciplinárnej komisie a účastníka 

disciplinárneho konania zúčastňuje jeho zákonný zástupca, právny zástupca, 

splnomocnenec, osoby prizvané podľa ods. 4 a na základe súhlasu disciplinárneho orgánu 

aj ďalšie osoby, ktoré nie sú považované za verejnosť. 

(4) Pre riadne objasnenie okolností disciplinárneho previnenia je disciplinárna komisia 

oprávnená: 

a) prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie,  

b) vyžiadať si stanovisko iného orgánu SLZ, 

c) vyžiadať si písomné dokumenty, správy alebo iné dôkazy. 

 (5) V prípadoch hodných osobitného zreteľa prizná disciplinárna komisia čiastočnú alebo 

úplnú náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s poskytnutím požadovanej 

súčinnosti v disciplinárnom konaní, v ostatných prípadoch subjekty poskytujú súčinnosť 

bez nároku na náhradu vynaložených nákladov. 

(6) Previnilec je oprávnený zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia alebo zaslať 

disciplinárnej komisii svoje písomné vyjadrenie k veci. Klub SLZ alebo iný člen SLZ, s 

ktorým je previnilec v členskom, zamestnaneckom alebo inom zmluvnom vzťahu umožní 

previnilcovi účasť a poskytne k tomu primeranú súčinnosť. 

(7) Ak bol previnilec disciplinárnou komisiou prizvaný na osobné prerokovanie disciplinárneho 

previnenia, je povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou poriadkovej 

pokuty a pozastavenia vykonávania športovej činnosti. 

(8) Ak sa previnilec napriek riadnemu prizvaniu nedostavil na prerokovanie disciplinárneho 

previnenia, ani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné vyjadrenie, v ktorom by požiadal 

o prejednanie disciplinárneho previnenia v jeho prítomnosti, disciplinárny orgán je 

oprávnený disciplinárne previnenie prerokovať v jeho neprítomnosti. 

(9) Na prerokovaní disciplinárneho previnenia sa môže za previnilca alebo spoločne s 

previnilcom zúčastniť jeho oprávnený zástupca, zástupca klubu SLZ prípadne iného člena 

SLZ, s ktorým je previnilec v členskom, zamestnaneckom alebo inom zmluvnom vzťahu. 

Tieto osoby môžu takisto disciplinárnej komisii zaslať písomné stanovisko k 

disciplinárnemu previneniu a návrh disciplinárnej sankcie. 

(10) Ak nemôže disciplinárna komisia disciplinárne previnenie prerokovať z dôvodov na jej 

strane, cestovné výdavky predvolaným účastníkom ktorí sa dostavili uhradí SLZ. 

 

 

4.4 – Rozhodnutie vo veci 

 

(1) Disciplinárna komisia rozhodne o zastavení konania, ak dôjde k záveru, že: 

a) k disciplinárnemu previneniu nedošlo,  

b) podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo dostatočne preukázané, 

c) skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je dôvod na odovzdanie veci inému orgánu 

SLZ alebo orgánu verejnej správy, 

d) rozhodnutie o disciplinárnom previnení nie je možné alebo aktuálne z iného dôvodu. 
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(2) Ak po objasnení všetkých okolností disciplinárneho previnenia dospeje disciplinárna 

komisia k záveru, že k previneniu došlo, disciplinárna komisia rozhodne o uložení 

disciplinárnej sankcie a vydá v danej veci rozhodnutie. 

(3) Ak disciplinárna komisia vzhľadom na charakter disciplinárneho previnenia a osobu 

previnilca považuje samotné prerokovanie veci disciplinárnou komisiou za postačujúce na 

dosiahnutie účelu disciplinárneho konania, môže od uloženia disciplinárnej sankcie 

upustiť. 

(4) Rozhodnutie disciplinárnej komisie obsahuje: 

a) názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, 

b) označenie previnilca, ktorému sa ukladá disciplinárna sankcia, 

c) označenie uloženej disciplinárnej sankcie a presný jednoznačný časový údaj o jej trvaní 

so stanovením dňa jeho ukončenia alebo lehoty na vykonanie disciplinárnej sankcie, 

d) odkaz na článok Disciplinárneho poriadku SLZ a prípadne aj iného porušeného 

ustanovenia iného predpisu SLZ, ktorého sa disciplinárne previnenie týka, 

e) stručný popis disciplinárneho previnenia, za ktoré sa disciplinárna sankcia ukladá s 

uvedením miesta, času a spôsobu disciplinárneho previnenia; ak k disciplinárnemu 

previneniu došlo počas súťaže je potrebné uviesť presný čas, kedy k disciplinárnemu 

previneniu došlo; pri nešportovom správaní divákov je potrebné presne označiť čas, 

miesto a spôsob nešportového správania divákov, 

f) ochranné opatrenie, ak bolo v priebehu disciplinárneho konania určené, s presným 

vymedzením druhu a doby jeho platnosti,  

g) odôvodnenie rozhodnutia v prípade závažných a obzvlášť závažných discip linárnych 

previnení; odôvodnenie rozhodnutia v ostatných prípadoch ak o jeho vypracovanie 

požiada štatutárny orgán alebo kontrolór SLZ alebo ak vypracovanie odôvodnenia 

nariadil predseda disciplinárnej komisie, 

h) poučenie o: 

i) možnosti podať odvolanie, 

ii) lehote na podanie odvolania, 

iii) orgáne, na ktorý je potrebné odvolanie podať, 

iv) výške poplatku za odvolanie, 

i) dátum vydania rozhodnutia. 

 (5) Disciplinárna komisia oznamuje rozhodnutie o uložení disciplinárnej sankcie: 

a) vyhlásením rozhodnutia previnilcovi, ak sa zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho 

previnenia, 

b) zverejnením výroku rozhodnutia v úradnej správe do 7 dní od vydania rozhodnutia na 

internetovej stránke SLZ, ak nebolo rozhodnuté, že sa v úradnej správe zverejní celé 

rozhodnutie; v záujme preventívneho a výchovného pôsobenia môže disciplinárna 

komisia rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia v úradnej správe v plnom znení na dobu 

určenú v rozhodnutí, nie dlhšiu ako rok od vykonania disciplinárnej sankcie, 

c) doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia previnilcovi. 

 

 

4.5 – Účinnosť uložených disciplinárnych sankcií a ochranných opatrení 

 

(1) Uložená disciplinárna sankcia a určené ochranné opatrenie nadobúda účinnosť dňom 

oznámenia rozhodnutia, ak v rozhodnutí nie je uvedený iný deň nadobudnutia účinnosti. 
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(2) Ak má športovec, člen realizačného tímu alebo iná osoba predbežne pozastavené 

vykonávanie športovej činnosti už pred začatím disciplinárneho konania, začína sa 

účinnosť disciplinárnej sankcie dňom predbežného pozastavenia vykonávania športovej 

činnosti. 

(3) Ak je rozhodnuté o uložení disciplinárnej sankcie pozastavenia športovej činnosti alebo 

reprezentačnej činnosti počas priebehu podujatia športovej reprezentácie alebo 

medzinárodnej súťaže, alebo v období, keď už nie je možné nomináciu športovej 

reprezentácie na takéto podujatie zmeniť, účinnosť sankcie sa začína automaticky 

nasledujúcim dňom po skončení podujatia športovej reprezentácie alebo medzinárodnej 

súťaže, na ktorú bol športovec alebo člen realizačného tímu riadne a včas vopred 

nominovaný. 

(4) Disciplinárna sankcia za disciplinárne previnenie v prestupovom konaní sa ukladá s 

účinnosťou od dátumu začiatku prestupového konania. 

 

 

 

Článok 5 – Disciplinárne konanie na orgáne druhého stupňa 

 

 

5.1 – Odvolanie 

 

(1) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je odvolanie. 

(2) Odvolanie je možné podať v prípadoch, keď predpisy SLZ výslovne nestanovujú, že 

odvolanie nie je prípustné. 

(3) Domáhať sa odvolania z dôvodu procesného pochybenia disciplinárnej komisie je možné 

len ak existuje odôvodnený predpoklad, že pri správnom procesnom postupe by 

disciplinárna komisia rozhodla inak. 

(4) Odvolanie má odkladný účinok, len ak to predpisy SLZ výslovne ustanovujú. 

(5) O odklade účinku rozhodnutia disciplinárnej komisie rozhoduje na základe riadne 

podaného odvolania predseda odvolacej komisie. 

 

 

5.2 – Osoby oprávnené na podanie odvolania 

 

(1) Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie 

(ďalej len “odvolateľ”) sú: 

a) fyzická osoba, ktorej bola uložená disciplinárna sankcia alebo určené ochranné 

opatrenie alebo ňou na tento účel splnomocnená osoba; v prípade osoby mladšej 

ako 18 rokov jej zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba,  

b) právnická osoba, ktorej bola uložená disciplinárna sankcia alebo určené ochranné 

opatrenie  alebo ňou splnomocnená osoba; 

c) klub SLZ, ktorého členovi alebo družstvu bola uložená disciplinárna sankcia alebo 

určené ochranné opatrenie alebo klubom SLZ splnomocnená osoba, 

d) kontrolór SLZ, 

e) iný subjekt, ktorý preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci. 

 (2) Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia disciplinárnej 

komisie ho môže napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie 
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ustanovení o konaní ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že 

chýba. 

 

5.3 – Náležitosti odvolania 

 

(1) Odvolanie musí obsahovať: 

a) označenie, ktorému orgánu je určené, 

b) označenie osoby, ktorá ho podáva, a to uvedením mena a adresy fyzickej osoby 

alebo označením názvu a sídla právnickej osoby, 

c) označenie rozhodnutia disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie smeruje, 

d) dôvody odvolania, 

e) označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní 

použité,  

f) uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha, 

g) podpis odvolateľa, 

h) doklad o úhrade poplatku za odvolanie, s výnimkou prípadov, keď sa podľa predpisov 

SLZ preukázanie zaplatenia poplatku vopred nevyžaduje. 

(2) Ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa ods. 1, predseda disciplinárnej komisie alebo ním 

poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby odstránila nedostatky odvolania 

v primeranej lehote, ktorú zároveň určí.  

(3) Ak zistené nedostatky odvolania v lehote určenej podľa ods. 2 neboli odstránené, 

disciplinárna komisia konanie o odvolaní zastaví. 

 

5.4 – Miesto podania odvolania a lehoty 

 

(1) Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva na disciplinárnu komisiu. 

(2) Odvolanie sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 

komisie. 

(3) Predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba oznámi prijatie odvolania v 

úradnej správe. 

(4) Predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do siedmich dní od doručenia 

odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie 

so stanoviskom disciplinárnej komisie a potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie 

veci”) odvolacej komisii. 

(5) Ak vec neznesie odklad, predseda disciplinárnej komisie predloží vec predsedovi 

odvolacej komisie najneskôr do troch dní od riadneho doručenia odvolania. V tomto 

prípade sa preukázanie zaplatenia poplatku vopred nevyžaduje. 

(6) O odvolaní je odvolacia komisia povinná rozhodnúť do 30 dní od riadneho predloženia 

veci. Ak vec neznesie odklad, odvolacia komisia rozhodne do 14 dní od riadneho 

predloženia veci predsedovi odvolacej komisie. 

(7) Ak disciplinárna komisia do 7 dní v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama, vec sa 

odvolacej komisii nepredkladá a poplatok za odvolanie sa vráti v plnom rozsahu osobe, 

ktorá ho uhradila. 
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5.5 – Rozhodnutie o odvolaní 

 

(1) Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci tak, že: 

a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo 

ak sa na základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie ako 

neúčelné, 

b) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie považuje 

za odôvodnené a správne, 

c) zmení rozhodnutie disciplinárnej komisie, ak dôjde k záveru, že napadnuté 

rozhodnutie prvostupňového orgánu nie je v súlade so stanovami alebo inými 

predpismi SLZ alebo odporuje právnemu poriadku,  

d) zruší napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie a vráti vec so svojím 

stanoviskom disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. 

(2) Rozhodnutie odvolacej komisie musí byť odôvodnené. 

(3) Rozhodnutie odvolacej komisie je pre orgány SLZ a osoby s príslušnosťou k SLZ, ktorých 

sa rozhodnutie dotýka, záväzné. 

(4) Proti rozhodnutiu odvolacej komisie nie je možné podať odvolanie. 

(5) Ak odvolacia komisia za obdobných okolností rozhodne inak ako rozhodla vo svojom 

skoršom rozhodnutí v inej veci, v záujme zjednotenia vlastnej rozhodovacej činnosti uvedie 

dôvody, na základe ktorých sa odchýlila od svojho skoršieho rozhodnutia. Ak nesúlad v 

rozhodovacej činnosti bude zistený až po vydaní dvoch nesúladných rozhodnutí, odvolacia 

komisia vydá zjednocovacie stanovisko, ktoré je záväzné pre ďalšie obdobné prípady, kým 

nebude zrušené neskorším stanoviskom alebo sa stane neaktuálne v dôsledku zmeny 

predpisov. 

(6) V odôvodnených prípadoch môže odvolacia komisia podať výkladové stanovisko, ktoré je 

súčasťou odôvodnenia rozhodnutia. Toto je pre členov SLZ všeobecne záväzným 

pravidlom. 

(7) Odvolacia komisia oznamuje rozhodnutie o odvolaní: 

a) doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia odvolateľovi, 

b) doručením rozhodnutia disciplinárnej komisii, 

c) zverejnením výroku rozhodnutia v úradnej správe do 7 dní od vydania rozhodnutia na 

internetovej stránke SLZ. 

 

 

 

Článok 6 – Spoločné ustanovenia 

 

 

6.1 – Rozhodovanie, dokumentácia a evidencia disciplinárnych konaní 

 

(1) Rozhodnutia orgánov na riešenie sporov SLZ sa prijímajú formou uznesenia. 

(2) Rozhodnutia je možné schváliť aj hlasovaním elektronickou formou. 

(3) Ak to povaha veci nevylučuje, rokovanie orgánu na riešenie sporov je možné uskutočniť 

aj formou telefonickej konferencie alebo videokonferencie a to vrátane rozhodnutia vo veci. 

(4) Vo veciach zásadného právneho významu môžu orgány na riešenie sporov požiadať o 

výklad predpisov kontrolóra SLZ alebo iné orgány. 
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(5) Z rokovaní orgánov na riešenie sporov sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje všetky 

podstatné údaje o rokovaní. Zápis podpisuje predsedajúci rokovania a najmenej jeden 

ďalší jeho účastník. 

(6) Všetky rozhodnutia prijaté v rámci disciplinárneho konania sa zverejňujú na internetovej 

stránke SLZ a archivujú v papierovej podobe. 

(7) Záznamy o uložených disciplinárnych sankciách a určených ochranných opatreniach 

fyzickým osobám a právnickým osobám sa vedú v evidencii rozhodnutí podľa § 82 ods.2 

písm. f) Zákona č. 440/2015 Z. z. 

(8) Disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia uložené alebo určené osobám evidovaným v 

informačnom systéme športu zapisuje SLZ do tejto evidencie na kartu dotknutej osoby. 

 

 

6.2 – Poplatky a pokuty v disciplinárnom konaní 

 

(1) Za prerokovanie disciplinárneho previnenia uhrádza previnilec poplatok za disciplinárne 

konanie na účet SLZ. 

(2) Za prerokovanie odvolania uhrádza odvolateľ poplatok za disciplinárne konanie vopred na 

účet SLZ. Ak odvolacia komisia rozhodnutie disciplinárnej komisie zmení alebo zruší, 

poplatok sa vráti späť. 

(3) Ak je odvolanie neúspešné, znáša odvolateľ náklady súvisiace s riadnym  prerokovaním 

odvolania. 

(4) Osobe s príslušnosťou k SLZ, ktorá ruší priebeh disciplinárneho konania alebo ktorá sa 

voči disciplinárnemu orgánu alebo jeho členovi správa urážlivo, alebo ktorá bez 

dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, nevyhovie výzve podľa disciplinárneho 

poriadku alebo sa bez ospravedlnenia nedostaví pred disciplinárny orgán, môže 

disciplinárny orgán uložiť poriadkovú pokutu. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty 

musí byť dotknutá osoba vopred upozornená. 

(5) Proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný 

účinok. 

(6) Poplatok za disciplinárne konanie prvého stupňa je 25 EUR. 

(7) Poplatok za disciplinárne konanie druhého stupňa je 50 EUR. 

(8) Výška poriadkovej pokuty je: 

 a) pri prvom uložení pokuty 50 EUR, 

 b) pri ďalších uloženiach pokuty v rovnakom konaní 100 EUR. 

(9) Poplatky a pokuty tu uvedené sa poukazujú na účet SLZ do 14 dní od ich uloženia. 
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Časť 2. 

Disciplinárne previnenia, 

sankcie a ochranné opatrenia 
 

 

Článok 7 – Všeobecné zásady pre ukladanie sankcií a opatrení 

 

(1) V priebehu disciplinárneho konania je potrebné prihliadať k: 

a) okolnostiam previnenia, 

b) miere zavinenia, 

c) následkom previnenia. 

(2) Poľahčujúcimi okolnosťami sú: 

a) dobrovoľné oznámenie vlastného previnenia, 

b) riadny predchádzajúci výkon zverenej funkcie, 

c) priznanie a prejavená úprimná ľútosť, 

d) spolupráca pri objasňovaní previnenia s príslušným orgánom, 

e) dobrovoľné odstránenie následkov previnenia a náhrada spôsobenej škody, 

f) doterajšia riadna športová činnosť. 

(3) Priťažujúcimi okolnosťami sú: 

a) previnenie spáchané surovým spôsobom, bezohľadne, zákerne alebo ľstivo, 

b) zvedenie inej osoby k previneniu, 

c) previnenie spáchané v súvislosti s výkonom zverenej funkcie, 

d) zneužitie právomoci vyplývajúcej z funkcie, 

e) spáchanie viacerých previnení súčasne alebo v krátkom slede po sebe, 

f) spáchanie previnenia počas podmienečného odkladu uloženej sankcie alebo 

opatrenia, 

g) úmyselné ovplyvnenie regulárnosti súťaže, 

h) verejné poškodenie dobrého mena SLZ. 

 

 

 

Článok 8 - Previnenia 

 

8.1 - Previnenia podľa závažnosti 

 

(1) Podľa závažnosti sú previnenia hodnotené ako: 

 a) jednoduché, 

 b) závažné, 

 c) obzvlášť závažné. 

(2) Hodnotenie závažnosti previnenia je v kompetencii disciplinárneho orgánu, ktorý o ňom 

rozhoduje. 

(3) Hodnotenie závažnosti previnenia sa môže počas prejednávania previnenia na základe 

zistených skutočností meniť. 

(4) Dopingové previnenie je vždy považované prinajmenšom za závažne previnenie. 

(5) Premlčacia doba jednoduchého previnenia je 6 mesiacov. 
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(6) Premlčacia doba dopingového previnenia je 10 rokov.  

(7) Premlčacia doba závažného previnenia iného ako dopingového je 3 roky. 

(8) Premlčacia doba obzvlášť závažného previnenia je 10 rokov. Ak ide o previnenie staršie 

ako 5 rokov, prihliada sa najmä na účelnosť disciplinárneho konania v zmysle čl.2 ods.2.  

 

8.1.1 - Jednoduché previnenie 

(1) Za jednoduché previnenie sa považuje také previnenie, ktoré bolo spravidla spôsobené 

neúmyselne, z nedbanlivosti, nevznikla pri ňom závažná škoda alebo závažná ujma a 

nebolo vykonané opakovane, spolu s iným previnením, či v krátkom slede po sebe. 

(2) Pri jednoduchom previnení sa spravidla neukladajú ochranné opatrenia. 

(3) Pri jednoduchom previnení sa spravidla ukladajú disciplinárne sankcie podľa čl. 9.2 ods. 1 

písm. a) až d). 

 

8.1.2 - Závažné previnenie 

(1) Za závažné previnenie sa považuje spravidla také previnenie: 

 a) pri ktorom sa konalo úmyselne, 

 b) ku ktorému došlo z nedbanlivosti po predchádzajúcom upozornení, 

 c) pri ktorom bola spôsobená závažná ujma inej osobe, 

 d) pri ktorom bola spôsobená závažná škoda, 

 d) ku ktorému došlo opakovane, 

 e) ktorým došlo k negatívnemu ovplyvneniu riadneho priebehu podujatia SLZ. 

(2) Pri závažnom previnení nie je nevyhnutné udeliť ochranné opatrenia. 

(3) Pri závažnom previnení sa spravidla udeľujú disciplinárne sankcie podľa čl. 9.2 ods. 1 

písm. b) až i). 

 

8.1.3 - Obzvlášť závažné previnenie 

(1) Za obzvlášť závažné previnenie sa považuje najmä také previnenie: 

 a) ktoré bolo vykonané vedome, premyslene, s úmyslom spôsobiť škodu,  

 b) pri ktorom sa konalo zákerným, hrubým alebo surovým spôsobom, 

b) pri ktorom vznikla škoda veľkého rozsahu alebo škoda, ktorej následky sa nedajú 

odstrániť, respektíve sa dajú odstrániť len s veľkou námahou, 

 c) pri ktorom došlo k ublíženiu na zdraví bez ohľadu na rozsah následku,  

 d) ktorého následkom utrpel SLZ škodu na reputácií. 

(2) Pri závažnom previnení sa spravidla udeľujú ochranné opatrenia. 

(3) Pri závažnom previnení sa spravidla udeľujú disciplinárne sankcie podľa čl. 9.2 ods. 1 

písm. b) až k). 

(4) Pri obzvlášť závažnom previnení nie je možné uložiť disciplinárnu sankciu v podmienečnej 

forme. 

 

 

8.2 - Previnenia podľa skutkovej podstaty 

 

(1) Rozlišujú sa tieto druhy previnení: 

 a) v súvislosti s užívaním alebo stavom pod vplyvom alkoholu, omamných 

a psychotropných látok, ktoré nie sú považované za doping, 

 b) iné. 
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8.2.1 - Previnenia v súvislosti s užívaním alebo stavom pod vplyvom alkoholu, 

omamných a psychotropných látok, ktoré nie sú považované za doping 

 

Takýmito previneniami sú najmä: 

a) užívanie alebo stav pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok 

počas súťaže v priestoroch súťaže a v pridružených zónach, 

b) navádzanie na užívanie alkoholu, omamných a psychotropných látok počas súťaže 

v priestoroch súťaže a v pridružených zónach, 

c) neohlásenie previnenia podľa písm. a) rozhodcovi súťaže. 

   

8.2.2 - Iné previnenia 

 

(1) Inými previneniami sú najmä : 

a) nerešpektovanie pokynov rozhodcov a organizátorov na súťažiach, 

b) nenastúpenie na súťaž bez oznámenia usporiadateľovi pred začiatkom prezentácie, 

c) svojvoľné odstúpenie zo súťaže bez vážneho dôvodu alebo bez oznámenia 

organizátorovi,  

d) znečisťovanie priestorov súťaže, znečisťovanie alebo poškodzovanie životného 

prostredia v priestoroch súťaže, 

e) fajčenie počas súťaže v priestoroch súťaže a v pridružených zónach okrem priestorov 

na to vyhradených, 

f) ponižovanie, urážanie, zosmiešňovanie, vyhrážky voči ostatným účastníkom súťaže, 

usporiadateľom, prípadne divákom, 

g) vulgárne, nemorálne a iné nedôstojné správanie negatívne ovplyvňujúce športovú 

atmosféru súťaží, 

h) obťažovanie inej osoby v akejkoľvek forme (napríklad psychické, fyzické, sexuálne, z 

pozície funkcie), 

i) fyzické násilie voči účastníkom súťaže, usporiadateľom alebo divákom, 

j) diskriminácia inej osoby na akomkoľvek základe (napríklad vek, pohlavie, klubová 

príslušnosť),  

k) snaha o získanie neoprávnenej výhody, 

l) zneužívanie alebo šírenie dôverných informácií o športovej organizácii a jej športovej 

činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže, 

m) neinformovanie SLZ o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo 

výsledky súťaže sú manipulované, 

n) podpora alebo propagácia stávkovania na súťažiach, 

o) uzatvorenie stávky priamo alebo prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je 

účastníkom ako športovec, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím 

postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže, 

p) porušenie štatútu reprezentanta, 

q) odmietnutie športového reprezentanta bez adekvátneho dôvodu zúčastniť sa na 

medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný SLZ alebo inou športovou 

organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné 

prostriedky, 

r) neoznámenie straty bezúhonnosti športového odborníka, 

s) neposkytnutie súčinnosti kontrolórovi SLZ alebo iným oprávneným kontrolným 

orgánom, 
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t) vykonávanie aktivít namierených proti riadnemu fungovaniu SLZ a orgánov SLZ, 

u) zneužitie právomocí vyplývajúcich z funkcie vo svoj alebo v cudzí prospech, 

v) zneužitie právomocí vyplývajúcich z funkcie na škodu inej osobe, 

w) neplnenie si povinností vyplývajúcich z funkcie, 

x) nedodržiavanie stanov a iných platných predpisov SLZ, 

y) nerešpektovanie uznesení valného zhromaždenia SLZ a rozhodnutí orgánov SLZ, 

z) nerešpektovanie uložených ochranných opatrení a disciplinárnych sankcií, 

aa) akékoľvek iné správanie v rozpore s dobrými mravmi, zásadami fair-play, pravidlami 

súťaží, predpismi SLZ, platnými zákonmi a podobne.  

 

Článok 9 - Ochranné opatrenia a disciplinárne sankcie 

 

(1) Ochranné opatrenia a sankcie je možné uplatňovať jednotlivo aj v súbehu. 

(2) Ak je disciplinárna sankcia časovo ohraničená, po uplynutí polovice doby jej trvania je na 

odôvodnenú žiadosť previnilca možné zvyšok trvania sankcie podmienečne odpustiť, 

pričom skúšobná doba bude stanovená minimálne na čas do konca pôvodného trvania 

sankcie. 

(3) Pokiaľ počas skúšobnej doby bude previnilcovi uložená disciplinárna sankcia za iné 

previnenie, vykoná sa podmienečne odpustený zvyšok sankcie v plnom rozsahu navyše k 

novo uloženej sankcii. 

(4) Možnosť podmienečného odpustenia disciplinárnej sankcie sa nevzťahuje na disciplinárne 

sankcie uložené za obzvlášť závažné previnenia. 

(5) Sankcie uložené družstvu sa vzťahujú osobne na všetkých členov družstva, ktorému boli 

dané sankcie uložené a pretrvávajú v stanovenom rozsahu aj v prípade, že členstvo 

dotknutej osoby v družstve bolo ukončené, osoba zmenila klubovú príslušnosť, družstvo 

zmenilo názov a podobne. 

(6) Sankcie uložené klubu, športovej organizácii, či inej právnickej osobe sa v prípade jeho 

zlúčenia s inou organizáciou, zmeny právnej formy, zmeny názvu, rozdelenia na viacero 

právnických osôb a podobne, pretrvávajú v stanovenom rozsahu a prenášajú sa na 

nástupnícku organizáciu či organizácie.  

 

 

9.1 - Druhy ochranných opatrení 

 

V disciplinárnom konaní je možné uložiť tieto disciplinárne opatrenia : 

  a) pozastavenie účasti na súťažiach, 

  b) pozastavenie vykonávania športovej činnosti, 

  c) pozastavenie vykonávania reprezentačnej činnosti, 

  d) pozastavenie výkonu funkcie. 

 

 

9.2 - Druhy disciplinárnych sankcií 

 

(1) V disciplinárnom konaní je možné uložiť tieto disciplinárne sankcie: 

  a) napomenutie, 

  b) pokuta, 

  c) povinnosť nahradiť škodu, 
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  d) povinnosť verejného ospravedlnenia sa, 

  e) zákaz účasti na súťažiach, 

f) zákaz vykonávania športovej činnosti, 

  g) zákaz účasti v štátnej reprezentácii, 

  h) anulovanie výsledkov, odobratie ocenení a cien, 

  i) zákaz výkonu funkcie, 

  j) pozastavenie členstva v SLZ, 

  k) vylúčenie zo SLZ. 

(2) Zákaz účasti na súťažiach sa ukladá buď na určité časové obdobie alebo na určitý počet 

súťaží minimálne úrovne slovenského pohára, uvedených v kalendári SLZ, ktorých by bol 

previnilec za normálnych okolností oprávnený sa zúčastniť. 

(3) Zákaz výkonu funkcie je možné uložiť volenému funkcionárovi iba v prípade, že bol zo 

svojej funkcie riadnym spôsobom odvolaný. Po dobu platnosti disciplinárnej sankcie 

nesmie byť zvolený do žiadnej funkcie v SLZ. 

(4) Previnilec vylúčený zo SLZ nesmie vykonávať žiadnu činnosť v rámci SLZ. Opätovné 

prijatie previnilca do SLZ je možné len so súhlasom orgánu, ktorý ho zo SLZ s konečnou 

platnosťou vylúčil. 

 

 

9.3 - Ochranné opatrenia ukladané automaticky 

 

(1) Ochranné opatrenia je možné uložiť bez toho, aby o nich musela rozhodnúť disciplinárna 

komisia v týchto prípadoch : 

a) pozastavenie účasti na súťažiach osobe pozitívne testovanej na alkohol alebo inú 

návykovú alebo psychotropnú látku v zmysle čl. 9.5, 

b) pozastavenie vykonávania športovej činnosti osobe, ktorá sa dopustila fyzického 

násilia voči inému účastníkovi súťaže, usporiadateľovi či divákovi, 

c) pozastavenie vykonávania športovej činnosti športovcovi, ktorý bol vylúčený zo 

súťaže, alebo bol kompetentnou osobou označený, že mal byť vylúčený zo súťaže, 

d) pozastavenie vykonávania športovej činnosti osobe, ktorá bola vykázaná zo 

športoviska alebo iných priestorov vymedzených pravidlami súťaže, alebo bola 

kompetentnou osobou označená, že mala byť vykázaná, 

e) pozastavenie vykonávania reprezentačnej činnosti športovcovi alebo členovi 

realizačného tímu, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na podujatie 

športovej reprezentácie, na ktoré bol riadne a včas vopred nominovaný, 

f)  pozastavenie vykonávania športovej činnosti športovcovi, ktorého vzorka A mala pri 

dopingovej kontrole nepriaznivý analytický nález, pričom preskúmanie 

nepreukázalo udelenú terapeutickú výnimku alebo odchýlku od Medzinárodnej 

normy pre testovanie a vyšetrovanie alebo Medzinárodnej normy pre laboratóriá, 

ktoré by mohli tento nález spôsobiť, 

g) pozastavenie vykonávania športovej činnosti osobe, na ktorú bola podaná obžaloba 

za trestný čin športovej korupcie, až do právoplatného skončenia trestného konania 

v danej veci. 

(2) Riadne a včasné informovanie previnilca o uložení ochranného opatrenia zabezpečí 

predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba. 
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9.4 - Ochranné opatrenia a disciplinárne sankcie pri dopingových previneniach 

 

(1) Disciplinárne orgány SLZ v disciplinárnom konaní o dopingovom previnení rozhodujú a 

uplatňujú rozhodnutia v súlade s Antidopingovými pravidlami Slovenskej republiky. 

(2) Ak je výsledkom analýzy vzorky A nepriaznivý analytický nález, ktorý vznikol kvôli 

nešpecifikovanej zakázanej látke alebo zakázanej metóde a preskúmanie nepreukázalo 

udelenú terapeutickú výnimku alebo odchýlku od Medzinárodnej normy pre testovanie a 

vyšetrovanie alebo Medzinárodnej normy pre laboratóriá, ktoré by mohli spôsobiť tento 

nález, sa bezodkladne po informovaní športovca a ďalších predpísaných osôb uplatní 

dočasné zastavenie športovej činnosti športovca. 

(3) Porušenie antidopingových pravidiel v individuálnom športe v spojitosti s testovaním počas 

súťaže vedie automaticky k anulovaniu výsledkov v tejto súťaži, vrátane odobrania 

všetkých medailí, bodov a cien. Takisto budú anulované všetky ďalšie športové výsledky 

športovca dosiahnuté od okamihu odberu pozitívnej vzorky (či už počas súťaže alebo 

mimo nej) alebo iného porušenia antidopingového pravidla až do začiatku dočasného 

zastavenia športovej činnosti alebo zákazu športovej činnosti vrátane všetkých dôsledkov. 

 

 

9.5 - Ochranné opatrenia a disciplinárne sankcie pri previneniach v súvislosti s 

užívaním alebo stavom pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,  

ktoré nie sú považované za doping 

 

(1) Alkohol je v lukostreľbe považovaný za zakázanú látku. Žiadna osoba nesmie byť pod 

vplyvom alkoholu, alebo ho konzumovať počas súťaže v priestore súťaže alebo v 

priestoroch priamo so súťažou súvisiacich. 

(2) Účastník súťaže je povinný sa na výzvu rozhodcu podrobiť testu na alkohol (dychovej 

skúške). Odmietnutie testu sa považuje za preukázanie previnenia. 

(3) V prípade športovca sa za disciplinárne previnenie považuje už prítomnosť alkoholu v krvi. 

V prípade ostatných účastníkov súťaže (napr. rozhodca, tréner, organizátor) sa za 

disciplinárne previnenie považuje evidentné nadmerné požitie alkoholu. 

(4) Ako športovec sa posudzuje priamy účastník súťaže, v čase jeho aktívnej účasti na súťaži, 

vrátane 30 minút pred začiatkom a 30 minút po skončení tej časti súťaže, zápasu a 

podobne, ktorej sa aktívne zúčastňuje. 

(5) Pri tomto druhu disciplinárneho previnenia sa vždy udeľuje ochranné opatrenie 

pozastavenia účasti na súťažiach. 

(6) Pri tomto druhu disciplinárneho previnenia sa vždy udeľuje disciplinárna sankcia zákazu 

účasti na súťažiach v trvaní minimálne jeden rok. 

(7) Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na iné návykové, omamné alebo 

psychotropné látky, pokiaľ nie sú považované za doping. 

 

 

9.6 - Ochranné opatrenia a disciplinárne sankcie pri ostatných previneniach 

 

(1) V prípadoch inde neuvedených sa ukladajú ochranné opatrenia a disciplinárne sankcie 

primerane závažnosti a rozsahu previnenia s prihliadnutím na okolnosti previnenia. 

(2) Ochranné opatrenia sa ukladajú za účelom: 

  a) zabránenia vzniku ďalších škôd, 
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  b) predchádzania vzniku možných konfliktom, 

  c) zabezpečenia plnenia úloh SLZ v súlade so zákonom a internými predpismi SLZ, 

  d) umožnenia riadneho prešetrenie disciplinárneho previnenia. 

(3) Disciplinárne sankcie sa ukladajú vo všeobecnosti nasledovne: 

a) Napomenutie sa použije najmä v prípadoch, keď už samotné disciplinárne konanie 

môže mať na previnilca dostatočný výchovný vplyv a preventívny účinok. 

b) Pokuta sa uplatní najmä v prípadoch, keď došlo k majetkovej či nemajetkovej ujme 

malého rozsahu, keď by priama náhrada škody nepredstavovala dostatočný postih 

alebo došlo k previneniu z nedbalosti. Ďalej sa uplatní v prípadoch, keď je 

previnilcom právnická osoba (klub, organizácia). 

c) Povinnosť nahradiť škodu sa uplatní vždy, keď došlo k majetkovej ujme a túto je 

možné nahradiť. 

d) Povinnosť verejného ospravedlnenia sa uplatní najmä v prípadoch, kedy došlo k 

nemajetkovej ujme, verbálnemu či fyzickému napadnutiu inej osoby, nešportovému 

správaniu alebo urážkam, zosmiešňovaniu, iným útokom na dôstojnosť a osobnosť 

inej osoby. 

e) Zákaz účasti na súťažiach sa prednostne využíva pri previneniach voči fair-play, 

dobrým mravom, nedôstojnom, vulgárnom a hrubom správaní sa osoby na 

súťažiach. Takisto je možné ho uplatniť voči klubom neplniacim si svoje povinnosti 

voči SLZ. 

f) Zákaz vykonávania športovej činnosti sa uplatní najmä pri závažných previneniach 

voči športovej etikete, dopingových previneniach alebo snahe nekalo ovplyvňovať 

priebeh a výsledok súťaží. 

g) Zákaz účasti v štátnej reprezentácii sa uloží najmä pri previneniach v súvislosti so 

štátnou reprezentáciou, reprezentáciou na medzinárodných súťažiach a pri 

previneniach poškodzujúcich reputáciu a dobré meno SLZ. 

h) Anulovanie výsledkov, odobratie ocenení a cien sa uplatní pri dopingových 

previneniach a v prípadoch, keď sa preukáže dosiahnutie úspechu či získanie 

výhody na súťaži neférovým spôsobom. 

i) Zákaz výkonu funkcie sa uloží najmä v prípadoch zneužitia právomocí vyplývajúcich 

z funkcie a neplnení si povinností vyplývajúcich z funkcie. 

j) Pozastavenie členstva v SLZ sa uloží najmä pri dlhodobom či opakovanom 

porušovaní pravidiel, vnútorných predpisov SLZ alebo iných opakovaných 

disciplinárnych previneniach, kde miernejšie disciplinárne sankcie nedosiahli 

nápravný účinok. 

h) Vylúčenie zo SLZ je výnimočnou disciplinárnou sankciou uplatňovanou len v 

najzávažnejších prípadoch. 

 

 

9.7 - Rozsah disciplinárnych sankcií 

 

(1) Pokuta pre fyzické osoby môže byť uložená vo výške od 50 do 500 EUR. 

(2) Pokuta pre právnické osoby môže byť uložená vo výške od 100 do 1000 EUR. 

(3) Zákaz účasti na súťažiach môže byť uložený vo výmere 3 až 24 mesiacov. 

(4) Zákaz účasti na súťažiach môže byť uložený vo výmere 3 až 6 súťaží. 

(5) Zákaz vykonávania športovej činnosti môže byť uložený vo výmere 3 až 12 mesiacov. 

(6) Zákaz účasti v štátnej reprezentácii môže byť uložený vo výmere 3 až 12 mesiacov. 
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(7) Zákaz výkonu funkcie môže byť uložený vo výmere 6 mesiacov až 2 roky. 

(8) Pozastavenie členstva v SLZ môže byť uložené vo výmere 3 až 12 mesiacov. 

(9) Vylúčenie zo SLZ má za následok, že vylúčená osoba môže byť opätovne prijatá do SLZ 

najskôr po 2 rokoch od dátumu jej vylúčenia. 

(10) V prípade disciplinárnych previnení v súvislosti s užívaním alebo stavom pod vplyvom 

alkoholu je rozsah disciplinárnych sankcií stanovený osobitne, v zmysle pravidiel World 

Archery, a to nasledovne: 

  a) diskvalifikácia zo súťaže, 

  b) zákaz účasti na súťažiach v trvaní 1 rok pri prvom previnení, 

   c) zákaz účasti na súťažiach v trvaní 4 roky pri druhom previnení, 

  d) doživotný zákaz účasti na súťažiach pri treťom previnení. 

 (11) Ak je pri danom previnení právoplatné rozhodnutie súdu alebo inej autority, ktoré je v 

stanovených disciplinárnych sankciách prísnejšie ako rozhodnutie disciplinárnej komisie v 

rovnakej veci,  použije sa prísnejšie rozhodnutie. 

 

 

 

Článok 10 – Záverečné ustanovenia 

 

(1) V prípade, ak je niektoré ustanovenie tohto Disciplinárneho poriadku v rozpore s osobitným 

predpisom (najmä Zákonom č. 440/2015 a zákonom č. 350/2020 Z. z.), alebo 

vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a na miesto neho sa použije 

príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu. 

(2) Disciplinárny poriadok v tomto znení nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. 

(3) Schválením  tohto disciplinárneho poriadku sa ruší disciplinárny poriadok SLZ schválený 

dňa 14.11.2020. 

 

 

 

 

 

Tento Disciplinárny poriadok bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením 

Slovenského lukostreleckého zväzu dňa 22.06.2021 

 

 

 

              …............................................................. 

       Ing. Vladimír Bužek , predseda SLZ 

 

 

 

 


