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Disciplinárny poriadok 

 

 

Časť I. 

Úvodné ustanovenia 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

1. Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu (ďalej  SZVW) je oprávnený na základe 

zákona č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe, Stanov SZVW rozhodovať prostredníctvom 

disciplinárnych orgánov o disciplinárnych previneniach spočívajúcich v porušení pravidiel súťaže,  

porušení Stanov SZVW, ostatných predpisov SZVW alebo rozhodnutí orgánov SZVW a ukladať 

za disciplinárne priestupky disciplinárne sankcie a určovať ochranné opatrenia.  

2. Disciplinárny poriadok SZVW upravuje konanie disciplinárnych orgánov pri disciplinárnych 

priestupkoch všetkých členov SZVW. 

3. Priestupky spadajúce do kompetencie príslušného klubu, (porušenie klubových smerníc a ich 

vnútorných pravidiel), riešia výlučne príslušné orgány daného klubu a nie sú predmetom konania 

disciplinárnej komisie SZVW. 

Článok 2 

Predmet a účel disciplinárneho konania 

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

disciplinárnych priestupkov fyzických osôb a právnických osôb (klubov), pričom disciplinárne 

orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady 

 spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu.  

2. Účelom disciplinárneho konania je 

a) prerokovať disciplinárne priestupky fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti 

disciplinárnych orgánov SZVW tak, aby priebeh disciplinárneho konania a jeho výsledok 

prispeli k prevýchove previnilca a náprave škodlivého následku disciplinárneho previnenia 

a aby výchovne pôsobili aj na ostatných členov SZVW a ostatné osoby so zväzovou 

príslušnosťou,  

b) pri závažnejších alebo opakovaných disciplinárnych priestupkoch aj odradenie previnilca 

od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych previnení,  

c) pri najzávažnejších disciplinárnych priestupkoch vylúčenie previnilca z vykonávania 

športovej činnosti v rámci SZVW a jeho členov.  
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Článok 3 
Disciplinárne orgány 

1. Disciplinárnymi orgánmi SZVW oprávnenými na prerokovanie disciplinárnych priestupkov a 

ukladanie disciplinárnych sankcií a určenie ochranných opatrení sú 

a) Disciplinárna komisia 

b) Predsedníctvo SZVW 

2. Člen disciplinárneho orgánu je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedel pri alebo v súvislosti s výkonom funkcie v disciplinárnom orgáne. 

Časť II. 

Disciplinárna komisia 

Článok 4 
Právomoc a zloženie disciplinárnej komisie 

1. Disciplinárna komisia SZVW je prvostupňovým disciplinárnym orgánom SZVW, ktorá vedie 

disciplinárne konanie v prvom stupni o každom disciplinárnom priestupku, o ktorom bol podaný 

návrh na disciplinárne konanie alebo o ktorom sa dozvedela iným spôsobom.  

2. Disciplinárna komisia je oprávnená ukladať disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia. 

3. Disciplinárnu komisiu navrhuje účelovo v prípade podnetu na disciplinárne konanie členov SZVW 

Predsedníctvo SZVW  do 7 dní od prijatia podnetu na disciplinárne konanie.  

4. Disciplinárnu komisiu volí a odvoláva Zhromaždenie delegátov SZVW. 

5. Členmi disciplinárnej komisie sú  

a) predseda Disciplinárnej komisie 

b) minimálne ďalší dvaja členovia Disciplinárnej komisie 

6. Disciplinárne komisia SZVW je oprávnená zverejňovať svoje rozhodnutia ako aj rozhodnutia o 

odvolaní proti jej rozhodnutiam v anonymizovanej podobe v záujme upevňovania právnej istoty 

členov SZVW ako aj záujme prevencie pred páchaním disciplinárnych priestupkov.  

 

Časť III. 

Disciplinárne konanie 

Článok 5 
Disciplinárne priestupky. 

 V disciplinárnom konaní sa prejednáva:  

a) porušenie platných stanov a interných predpisov SZVW, 

b) porušenie platných pravidiel SZVW, IWWF. 

c) iné priestupky, ako: nešportové správanie sa na športových podujatiach organizovaných 

SZVW, osočovanie iných členov v masovokomunikačných prostriedkoch (sociálne siet e a 

pod.), trvalá deštrukčná činnosť v SZVW a poškodzovanie jeho dobrého mena a pod..  



d) dodržiavanie opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 

negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí 1 

Nedodržiavanie  opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 

negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí sa považuje ako  

závažné disciplinárne previnenie. 

Článok 6 
Disciplinárne opatrenia 

1. Za priestupok možno uložiť tieto disciplinárne opatrenia: 

a) ústne alebo písomné napomenutie   

b) pokuta 

c) zákaz činnosti  

d) vyradenie zo športovej reprezentácie  

e) zastavenie výkonu funkcie 

f) návrh na vylúčenie zo SZVW ( schvaľuje ZD) 

2. Za jeden priestupok možno uložiť iba jeden druh sankcie s tým, že prípadná náhrada vzniknutej 

škody sa nepovažuje za uloženie sankcie. 

3. Napomenutie je najmiernejším trestom. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných priestupkoch 

spravidla vtedy, ak sa jedná o prvý prípad previnenia. 

4. Maximálna výška peňažného trestu  u jednotlivca môže činiť 200 €. Výšku peňažného trestu 

určuje disciplinárna komisia. 

5. V prípade zastavenia pretekárskej činnosti, nesmie športovec štartovať na žiadnej súťaži, ak to vo 

svojom rozhodnutí disciplinárny orgán SZVW nestanový inak. Pri zákaze činnosti a vyradení z 

reprezentácie (na určené obdobie - max. 1 rok) je možné trest upraviť na podmienečný. 

6. Trest zákazu vykonávania funkcie je možné uložiť funkcionárom, trénerom a rozhodcom. Vo 

výroku o treste príslušný orgán SZVW stanoví, ktorú funkciu, prípadne, ktorú činnosť s touto 

funkciou spojenú, nesmie previnilec po dobu trestu vykonávať.  

7. Na základe závažného porušenia disciplinárneho priestupku môže o vylúčení člena SZVW 

rozhodnúť aj disciplinárna komisia. 

Článok 7 
Začatie disciplinárneho konania  

1. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie na podnet, z dôvodu disciplinárneho 

previnenia, ak má za to, že došlo k činu, ktorý je priestupkom podľa tohto poriadku.  

2. Disciplinárne konanie nemožno začať, ak od spáchania skutku uplynula doba dlhšia 12 mesiacov.  

                                                             
1 § 94 Zákona o športe č 440/2015 Z.z. Opatrenia proti manipulácii súťaže  



3. Disciplinárne  konanie sa riadi zásadou objektívnej pravdy. K zisťovaniu objektívnej  pravdy je 

disciplinárny orgán povinný hlavne:  

a) poskytnúť previnilcovi možnosť osobnej obhajoby 

b) vypočuť svedkov 

c) vypočuť odborníkov, ktorý môžu prípad posúdiť zo svojho odborného hľadiska 

d) zadovážiť listinné dôkazy a pod.  

4. Disciplinárne riadenie musí prebiehať rýchlo, spravidla tak, aby bolo podľa možností ukonč ené 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.  

Článok 8 
Účastníci disciplinárneho konania 

1. Účastníkom konania je jednotlivec, ktorého priestupok sa prejednáva.  

2. U neplnoletej osoby je účastníkom konania aj  jeho zákonný zástupca. 

3. Oddiel (klub) alebo iný kolektív zastupuje pred disciplinárnou komisiou jeho štatutárny zástupca.  

4. S miestom a časom prejednávania priestupku musia byť príslušní účastníci konania písomne 

oboznámení 

 

Článok 9 
Postup  Disciplinárnej komisie pri prejednávaní  priestupku 

1. Disciplinárna komisia môže začať disciplinárne konanie na základe písomného podnetu, z ktorého 

je zrejmé:  

a) kto podáva návrh (navrhovateľ) 

b) proti komu navrhuje začať disciplinárne konanie (obninený) 

c) aký priestupok bol podľa navrhovateľa spáchaný, poprípade ktoré ustanovenie SZVW 

bolo porušené 

d) kedy a kde došlo k príslušnému porušeniu pravidiel alebo ustanovení  

Podnet musí byť doručený na sekretariát SZVW, ktorý bezodkladne informuje Predsedníctvo SZVW. 

2. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie bezodkladne, najneskôr do 30 dní od podania 

podnetu, ak boli splnené všetky náležitosti podľa tohoto disciplinárneho poriadku.  

3. Obvinený zo spáchania priestupku  má právo zúčastniť sa disciplinárneho konania  a  vyjadriť sa 

ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, predkladať doklady, iné písomnosti, 

informácie, poprípade požadovať predvolanie svedkov (obhajovať svoje konanie).  



4. Ak  toto právo nevyužije (nedostaví  sa bezdôvodne na prejednanie priestupku), môže 

disciplinárna komisia  priestupok prejednať a uložiť sankciu v jeho neprítomnosti. Prejednávanie 

môže byť odložené najviac 1x ak sa obvinený písomne ospravedlní zo zdravotných alebo iných 

závažných dôvodov.  Druhýkrát prebehne disciplinárne konanie v jeho neprítomnosti. 

5. O priebehu prejednania sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje  tieto náležitosti :  

a) dátum a miesto konania, 

b) mená prítomných, 

c) predmet konania, 

d) priebeh konania, 

e) zistenia, 

f) rozhodnutie, 

g) podpisy prítomných. 

Článok 10 
Zastavenie disciplinárneho konania 

Disciplinárna komisia disciplinárne konanie zastaví, ak : 

a) od spáchania skutku uplynula dlhšia doba ako 12 mesiacov, 

b) k disciplinárnemu priestupku preukázateľne nedošlo alebo skutok, ktorý sa stal, nie je 

priestupkom, 

c) nedá sa preukázať, že priestupok spáchal ten, proti komu je konanie vedené, 

d) o skutku  už bolo rozhodnuté v inom konaní, 

e) ten, proti komu je konanie vedené ukončil členstvo v SZVW, nevzťahuje sa však na 

prípadnú náhradu vzniknutej škody.  

Článok 11 
Rozhodnutie disciplinárnej komisie 

1. Po objasnení všetkých podstatných okolností prípadu vydá disciplinárna komisia rozhodnutie. 

Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa oznámi do 21 pracovných dní od ústneho vyhlásenia 

rozhodnutia: 

a) osobe/oddielu/klubu, voči ktorému bolo vedené disciplinárne konanie,  

b) Predsedníctvu SZVW, 

c) predkladateľovi podnetu, 

d) všetkým zúčastneným na disciplinárnom konaní, 

e) zúčastnenému na disciplinárnom konaní.  

2. Rozhodnutie sa doručuje účastníkom disciplinárneho konania písomne.  

3. Celé znenie disciplinárneho rozhodnutia bude zverejnené na webovom sídle SZVW. 



 

Časť IV. 

Odvolacie konanie 
 

Článok 12 
Odvolací orgán 

1. Predsedníctvo SZVW je odvolacím disciplinárnym orgánom SZVW, ktoré vedie disciplinárne 

konanie v druhom stupni o dovolaniach disciplinárne obvinených proti rozhodnutiam 

Disciplinárnej komisie SZVW. 

2. Odvolací orgán v konaní o odvolaní zisťuje správnosť rozhodovania disciplinárnej komisie (v 

súlade s disciplinárnym poriadkom  a v súčinnosti s inými  všeobecne záväznými dokumentami 

SZVW). 

Článok 13 
Odvolacie konanie 

1. Podať odvolanie je oprávnený obvinený z priestupku (v prípade jeho neplnoletosti jeho zákonný 

zástupca) a to v lehote do 15-tich dní od doručenia rozhodnutia diciplinárnej komisie. 

2. Podať odvolanie je oprávnený tiež materský klub obvineného, prípadne navrhovateľ.  

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

15-tym dňom (pritom na dodržanie termínu na odvolanie stačí podacia pečiatka pošty).  

4. Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak 

a) bolo podané oneskorene alebo neoprávnenou osobou, 

b) zistí, že nie je dôvodné, 

c) v prípade nezistenia pochybenia disciplinárnej komisie.  

5. V prípade zistenia  pochybenia v konaní disciplinárnej  komisie alebo po získaní nových 

závažných podkladov od účastníkov konania,  ktoré odôvodňujú zmenu rozhodnutia 

prvostupňového orgánu odvolací orgán  rozhodnutie disciplinárnej komisie zruší a vec jej  vráti  k 

ďalšiemu prejednaniu, alebo sám o veci rozhodne.  

6. O odvolaní rozhodne písomne bez zbytočného odkladu (najneskôr do 60 dní).  

7. Rozhodnutie o odvolaní sa doručuje v písomnej forme účastníkom konania. 

8. 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  na Zhromaždenie delegátov SZVW. 

9. Rozhodnutie je právoplatné, pokiaľ proti nemu nebolo podané odvolanie, alebo pokiaľ o odvolaní 

rozhodol odvolací orgán s konečnou platnosťou. 

 



Časť V. 

Záverečné ustanovenia 
 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

1. Predsedníctvo SZVW vedie evidenciu disciplinárnych opatrení a je uložený na sekretariáte 

zväzu po dobu 5 rokov. 

2. Tento disciplinárny poriadok bol schválený Zhromaždením delegátov SZVW dňa 12.6.2021 a 

tým istým dňom nadobúda účinnosť. 

3. Je platná pre všetkých členov SZVW a dňom účinnosti končí platnosť doterajšieho 

Disciplinárneho poriadku schváleného dňa 21.4.2018.  


