
 Slovenský krasokorčuliarsky zväz 
 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK   ( návrh k RP SKrZ, 29.4.2017 ) 

 
Čl. I. Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 

Základné ustanovenie. 

1. Slovenský krasokorčuliarsky zväz (SKrZ) je oprávnený na základe zákona č. 440/2015 Z.z. 

Zákona o športe, Hlava II. § 54, rozhodovať prostredníctvom disciplinárnych orgánov o 

disciplinárnych previneniach spočívajúcich v porušení krasokorčuliarskych pravidiel SKrZ a 

súťažného poriadku, v porušení dopingových pravidiel, v porušení zásad etického kódexu 

krasokorčuliara, v porušení Stanov SKrZ , v porušení  Smerníc a Uznesení riadiacich orgánov SKrZ. 

2. Disciplinárny poriadok SKrZ upravuje konanie disciplinárnych orgánov pri disciplinárnych 

previneniach člena SKrZ.,  ( individuálny, resp. kolektívny člen ). 

3. Disciplinárne orgány SKrZ sú: 

a) Disciplinárna komisia 

b) Odvolací orgán, ( Kontrolná komisia SKrZ ) 

4. Priestupky týkajúce sa oblastí, spadajúcich do kompetencie príslušného klubu, (porušenie 

klubových smerníc a ich vnútorných pravidiel a zásad kolektívneho člena SKrZ , riešia výlučne 

príslušné orgány daného klubu, oddielu a nemôžu byť predmetom konania disciplinárnej komisie 

SKrZ. 

 

Čl. II. Predmet a účel disciplinárneho konania 

1. Predmetom disciplinárneho konania je objektívne zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie 

disciplinárnych previnení fyzických osôb a právnických osôb, (klubov). Pričom disciplinárne 

orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho výsledok prispeli k prevýchove 

previnilca, náprave škodlivého následku a prevencie do budúcnosti, alebo pri najzávažnejších 

previnení jednotlivca, alebo kolektívu až do podania návrhu na VZ o jeho vylúčenie zo SKrZ. 

 

Čl. III. Právomoc a zloženie disciplinárnej komisie 

1. Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne previnenia, za ktoré je oprávnená ukladať 

disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia, ako orgán prvého stupňa. 

2. Disciplinárne sankcie a opatrenia SKrZ sú: 

    - verejné ospravedlnenie sa ( dotknutej osobe, klubu na w-stránke SKrZ ) 

    - ústne, alebo písomné napomenutie 

    - podmienečný zákaz činnosti na dobu 1 – 5 mesiacov 

    - zákaz činnosti na dobu 1 – 5 mesiacov 

    - zákaz vstupu na aktivity SKrZ ( preteky ) 

    - finančná pokuta 

    - podmienečné vyradenie zo športovej reprezentácie SR na dobu 1 – 3 mesiacov  

    - vyradenie zo športovej reprezentácie SR na dobu 1 – 3 mesiacov 

    - návrh na vylúčenie zo SKrZ, ( schvaľuje VZ ) 

3. Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu právomoc na území SR, ale aj mimo územia SR, 

ak sa jedná o previnenia súvisiace so zväzovou činnosťou, alebo členov výprav reprezentujúcich SR 

na medzinárodných súťažiach a aktivitách SKrZ. 

4. Maximálna výška finančnej pokuty u jednotlivca  je do výšky 200.- EUR, u kolektívneho člena 

do 500.- EUR . Finančný trest je príjmom SKrZ 

5. Disciplinárna komisia je volená Radou predsedov a jej funkčné obdobie sú 4 roky. 

6. Disciplinárnu komisiu tvoria: predseda, podpredseda a najmenej jeden člen komisie 

7. V prípade, že DK rieši podnet, týkajúci sa klubu, ktorého je člen DK, alebo predseda DK, táto 

osoba sa na riešení nezúčastňuje. Ak sa jedná o predsedu DK, jeho funkciu  pre daný prípad preberá  



podpredseda.   

 

 
Čl. IV. Disciplinárne konanie 

1. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie  najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia 

VV SKrZ, ( e-mailom poslaná predsedovi DK kópia oficiálnej žiadosti ) o disciplinárne konanie, 

ktoré bolo zaslané doporučenou poštou na VV SKrZ).  Aj vtedy, ak sa DK sama dôvery hodným 

spôsobom dozvie o konaní fyzickej, alebo právnickej osoby,  podliehajúcej právomoci 

disciplinárnych orgánov SKrZ, ktoré zakladajú dôvodné podozrenie na disciplinárne previnenia, pri 

dodržaní zásady prvotného  nahlásenia cez VV SKrZ.   

2. Začiatok disciplinárneho konania disciplinárna komisia oznámi na webovej stránke zväzu, kde 

stručne uvedie základné faktá  predmetného podnetu,  ( kto podal návrh, proti komu, za čo a kedy sa 

previnenie stalo  ). 

3. Disciplinárne konanie sa nezačne, ak od priestupku uplynie doba dlhšia ako 12 mesiacov. 

4. Ak disciplinárna komisia zistí, že prerokovanie previnenia je v pôsobnosti disciplinárnej komisie, 

bezodkladne to oznámi všetkým dotknutým osobám a disciplinárne konanie začne. 

5. Po ukončení disciplinárneho konania Disciplinárna komisia vyhotoví o vybavení podnetu 

písomný záznam s dôvodovou správou o rozhodnutí a zverejní ho na webovej stránke SKrZ 

6. 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 

 

Čl. V. Účastníci disciplinárneho konania 

1.Účastníkom disciplinárneho konania je jednotlivec, alebo kolektív, ktorého priestupok sa 

prejednáva, ( obvinený ) 

2. U neplnoletej osoby je účastníkom konania aj jeho štatutárny zástupca, ( spravidla rodič ) 

3. Oddiel, alebo klub v disciplinárnom konaní zastupuje jeho štatutárny zástupca. 

 

Čl. VI. Priebeh disciplinárneho konania 

1. Disciplinárny orgán postupuje v disciplinárnom konaní aktívne tak, aby disciplinárne previnenia 

boli náležite zistené a tí, ktorí sa ich dopustili, boli podľa disciplinárneho priadku spravodlivo 

postihnutí, pri dodržaní zásad spravodlivého procesu, základných práv a slobôd fyzických 

a právnických osôb. 

2. Zasadnutie disciplinárneho orgánu je neverejné 

3. Disciplinárne konanie sa môže začať  len na základe oficiálneho podnetu, z ktorého jasne 

vyplýva: 

    - kto podáva návrh, ( navrhovateľ ) 

    - proti komu sa navrhuje začať disciplinárne konanie, ( obvinený ) 

    - aký priestupok sa stal, resp. ktoré ustanovenie SKrZ bolo porušené 

    - kedy a kde došlo k previneniu 

Tento podnet musí byť doručený na sekretariát SKrZ, ktorý bezodkladne informuje predsedu 

disciplinárnej komisie. Súčasťou podania podnetu na disciplinárne konanie musí byť aj doklad o 

zaplatení príslušného poplatku, podľa sadzobníka poplatkov SKrZ,  na účet SKrZ  ( Doplniť do 

Sadzobníka poplatkov – návrh 10,00 EUR , zatiaľ to tam nie je...).. 

4. Disciplinárna komisia začne konanie do 30 dní od podania podnetu, ak boli splnené všetky jeho 

náležitosti. Svoje rozhodnutie zúčastneným stranám disciplinárneho konania oznámi do 30 dní, od 

začiatku konania. 

5. Na prerokovaní veci porušenia antidopingových pravidiel pred disciplinárnou komisiou zväzu má 

právo byť aj zástupca Antidopingového výboru SR, pričom disciplinárny orgán je povinný oznámiť 

Antidopingovej agentúre SR termín a miesto prerokovania veci. 

6. Obvinený má právo zúčastniť sa disciplinárneho konania priamo, alebo sprostredkovanie cez e-



mail, telefón a vyjadrovať sa k všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu. K prerokovaniu 

môže požadovať aj prizvanie právnika. 

7. V prípade, že obvinený sa bez ospravedlnenia nezúčastní prejednávania, ak bol k účasti prizvaný, 

môže mu byť udelená poriadková pokuta do výšky 200,00 EUR u jednotlivca, alebo do  

500,00 EUR u právnickej osoby.  

8. Na možnosť udelenia poriadkovej pokuty musí byť vopred upozornený. 

9. Vzájomná komunikácia medzi disciplinárnou komisiou a účastníkmi disciplinárneho konania je 

nasledovná: 

    - podanie disciplinárneho podnetu na VV SKrZ – písomne, doporučenou poštou * 

    - odvolanie sa proti rozhodnutiu DK – na Kontrolnú komisiu a VV SKrZ – písomne, doporu- 

      čenou poštou * 

   -  zaslanie odvolanie sa proti rozhodnutiu DK v kópii s plným znením odvolania predsedovi DK 

   - e-mailom ** 

   - rozhodnutie disciplinárnej komisie potrestanému účastníkovi disciplinárneho konania – písomne 

     doporučenou  poštou * 

   - ostatným účastníkom disciplinárneho konania – e-mailom ** 

   - ostatná komunikácia medzi účastníkmi disciplinárneho konania je možná e-mailom a  

     telefónom...  

     - * rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky 

     - * * rozhodujúci je dátum o odoslaní e-mailu  

 

 

Čl. VII. Rozhodnutie o veci 

1. Po objasnení všetkých okolností disciplinárneho previnenia rozhodne disciplinárna komisia o 

uložení disciplinárnej sankcie, ak dôjde k záveru, že k disciplinárnemu previneniu došlo. 

2. Disciplinárna komisia môže upustiť od uloženia disciplinárnej sankcie, ak vzhľadom na charakter 

previnenia a osobu previnilca, posúdi, že už samotné prerokovanie veci pred disciplinárnou 

komisiou je dostačujúce na dosiahnutie nápravy. 

3. Rozhodnutie disciplinárnej komisie obsahuje: 

    - názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal 

    - označenie previnilca, ktorému sa ukladá disciplinárna sankcia 

    - jednoznačný časový údaj o trvaní disciplinárnej sankcie 

    - odkaz/označenie porušenia článku príslušnej smernice, predpisu SKrZ 

    - stručný popis disciplinárneho previnenia za ktoré sa sankcia ukladá 

    - poučenie o možnosti odvolania sa proti rozhodnutiu DK SKrZ 

    - dátum vydania rozhodnutia disciplinárnej komisie SKrZ 

4. Disciplinárna komisia svoje rozhodnutie o uložení disciplinárnej sankcie oznamuje: 

    - previnilcovi 

    - jeho materskému klubu 

    - VV SKrZ 

    - na webovej stránke SKrZ 

    - zaeviduje rozhodnutie do informačného systému SKrZ 

    - Antidopingovej agentúre SR, ( v prípadoch priestupku antidopingového 

      charakteru ) 

5. Previnilec, resp. potrestaný má právo požiadať správcu w-stránky SKrZ o zverejnenie informácie, 

    že sa odvolal proti rozhodnutiu DK, ( kde uvedie dátum odvolania a číslo rozhodnutia DK SKrZ, 

    proti ktorému sa odvolal ) Nemá právo žiadať zverejnenie „svojej argumentácie“ proti výroku 

    DK na w-stránke SKrZ.  

 

 

Čl. VIII. Zastavenie disciplinárneho konania 

1. Disciplinárna komisia konanie zastaví, ak: 



    - od spáchania previnenia uplynulo viac ako 12 mesiacov 

    - k disciplinárnemu priestupku nedošlo, resp. nebolo preukázané 

    - priestupok nie je disciplinárnym previnením 

    - ten, proti ktorému je vedené konanie ukončil členstvo v SKrZ, ( nevzťahuje sa na 

      prípadnú škodu ) 

 

Čl. IX. Opravný prostriedok 

1. Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SKrZ obvinený sa má právo odvolať.  Odvolacím 

orgánom je Kontrolná komisia SKrZ. 

2. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je písomné odvolanie, zaslané 

doporučenou poštou Kontrolnej komisii SKrZ . V kópii ( e-mailom ) Výkonnému výboru SKrZ 

a predsedovi DK SKrZ. V prípade odvolania sa proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, má 

opravný prostriedok odkladný účinok na rozhodnutie DK. 

 3. Opravný prostriedok má právo podať obvinený, ( resp. jeho zákonný zástupca ), alebo aj 

materský klub obvineného. 

 4. Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení rozhodnutia a končí 

15 dňom, ( pričom na dodržanie termínu na odvolanie je rozhodujúca pečiatka pošty ), bez ohľadu, 

či písomnosť bola osobne prevzatá. 

 

Čl. X.  Rozhodnutie odvolacieho orgánu 

1. Odvolací orgán môže rozhodnúť vo veci tak, že: 

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

      ak sa na základe zistených okolností prípadu preukáže, ďalšie konanie ako 

      neúčinné 

    - odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie považuje 

      ako odôvodnené a správne 

   - zmení rozhodnutie disciplinárnej komisie, ak dôjde k záveru, že napadnuté 

      rozhodnutie prvostupňového orgánu nie je v súlade so stanovami, alebo inými 

      predpismi SKrZ 

   - zruší napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie a vráti vec so svojim 

      stanoviskom disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie 

  2. Rozhodnutia odvolacieho orgánu sú pre orgány zväzu a jednotlivcov pre danú vec záväzné 

  3. Odvolací orgán svoje rozhodnutie doručuje v písomnej forme účastníkom konania, bez 

      zbytočného odkladu, najneskôr do 60 dní. 

  4. Ak rozhodnutie DK nebolo napadnuté možnosťou odvolania sa, resp. Kontrolná komisia SKrZ 

      rozhodnutie DK SKrZ potvrdí , čím rozhodnutie DK stratilo odkladnú účinnosť, prvotné 

      rozhodnutie disciplinárnej komisie nadobudne právnu účinnosť ihneď, alebo od nasledujúceho 

      dňa po rozhodnutí Kontrolnej komisie SKrZ - do 3 pracovných dní aj vykonateľnosť.  

      Následne sa táto skutočnosť zaeviduje aj na sekretariáte SKrZ v dokumentácii DK.    

   

Čl. XI.  Evidencia a dokumentácia disciplinárneho konania 

1. Z rokovania disciplinárneho orgánu sa vyhotovuje zápis a rozhodnutie sa prijíma ako uznesenie. 

2. Hlasovanie o rozhodnutiach disciplinárneho orgánu v menej závažných prípadoch sa môže 

    uskutočňovať aj elektronicky. Zápis z každého rokovania disciplinárnej komisie, ( musí byť  

    zapísaný v písomnej forme ) a podpisuje ho vždy predseda komisie, alebo ním poverený člen. 

    Táto dokumentácia komisie sa ukladá do informačného systému na sekretariáte SKrZ . 

 

Čl. XII.  Prechodné ustanovenie 

1. Disciplinárne sankcie a opatrenia uložené pred nadobudnutím nového 

 disciplinárneho poriadku ostávajú platné a účinné. 

2. V disciplinárnom konaní začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho  

poriadku sa pokračuje podľa tohto disciplinárneho priadku. 



   

Čl. XIII  Záverečné ustanovenia 

1. Tento disciplinárny poriadok SKrZ bol schválený Radou predsedov dňa  

2. Dňom schválenia tohto disciplinárneho poriadku SKrZ sa ruší disciplinárny poriadok z  

3. Tento disciplinárny poriadok SKrZ nadobúda účinnosť dňa …....... 2017. 

 

 

 

 

               Mgr. Ivan  Jakubovič                                                   RNDr. Felicitas Babušíková. 

    predseda disciplinárnej komisie SKrZ                                              predseda SKrZ                                                    

 

  

   

  


