Časť 4 Organizačného poriadku

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Článok 1.
Disciplinárne konanie
1.1. Disciplinárna a rozhodcovská komisia zväzu (ďalej len „DIROK“) vykonáva svoju disciplinárnu právomoc v rozsahu vymedzenom Stanovami zväzu a Disciplinárnym poriadkom zväzu, a to na základe písomného podnetu ktoréhokoľvek člena alebo orgánu
zväzu (ďalej len „navrhovateľ“).
V taxatívne vymenovaných prípadoch týkajúcich sa odbornej práce rozhodcov uvedených v Súťažnom poriadku, článku 12., bode B. (Disciplinárne konanie za porušenie
Etického kódexu rozhodcu), vykonáva svoju disciplinárnu právomoc voči rozhodcom
v rozsahu vymedzenom Súťažným poriadkom Súťažný úsek, resp. v odvolacom konaní
Prezídium.
1.2. Dňom začatia disciplinárneho konania je deň, kedy bol písomný podnet na začatie disciplinárneho konania doručený DIROK a kedy mu bola pridelená spisová značka jej registra.
1.3. DIROK rozhodne o uložení disciplinárneho trestu, o uložení disciplinárnej odmeny alebo o odmietnutí návrhu na začatie disciplinárneho konania najneskôr do 30 dní od začatia disciplinárneho konania. V prípade, že DIROK túto lehotu nemôže z objektívnych
dôvodov dodržať (napr. neboli zhromaždené všetky vyžiadané a pre rozhodnutie potrebné dôkazy), navrhovateľovi listom oznámi túto skutočnosť, pričom lehotu na uloženie disciplinárneho trestu alebo disciplinárnej odmeny si môže predĺžiť maximálne
o ďalších 30 dní.
1.4. Z písomného podnetu na začatie disciplinárneho konania musí byť zrejmé:
• kto ho podáva,
• proti komu (ďalej len „dotknutá osoba“) navrhuje začať disciplinárne konanie,
• z akých dôvodov, v čom vidí navrhovateľ rozpor správania resp. konania dotknutej
osoby s vnútornými poriadkami zväzu, t.j. v čom malo dôjsť k spáchaniu disciplinárneho priestupku alebo prečo je podľa navrhovateľa správanie resp. konanie dotknutej osoby potrebné považovať za mimoriadny prínos alebo šírenie dobrého mena
zväzu zasluhujúce si disciplinárnu odmenu,
• akého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha (DIROK nie je navrhovaným druhom
trestu alebo odmeny viazaný),
• vykonania akých dôkazov sa navrhovateľ dovoláva (v prípade navrhovaného vypočutia svedkov musí navrhovateľ označiť svedkov alebo označiť, prípadne predložiť
navrhovateľovi prístupné listinné dôkazy).
Podnet na začatie disciplinárneho konania musí byť datovaný a podpísaný.
1.5. V prípade, že písomný podnet na začatie disciplinárneho konania nemá všetky náležitosti uvedené v bode 1.4. tohto článku alebo ide o anonymný podnet, DIROK takýto podnet
s konečnou platnosťou uznesením zamietne.
DIROK s konečnou platnosťou bez ďalšieho postupu uznesením zamietne aj podnet, pri
podaní ktorého nebol zaplatený poplatok v zmysle Finančného poriadku zväzu, a to ani
po písomnej výzve DIROK, pričom lehota na jeho úhradu určená v predmetnej výzve
nesmie byť kratšia ako 5 dní.
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1.6. V prípade, že podnet na začatie disciplinárneho konania spĺňa všetky náležitosti na ďalší
procesný postup disciplinárneho konania, DIROK najprv listom oznámi dotknutej osobe
začatie disciplinárneho konania voči nej, súčasne jej doručí písomný podnet navrhovateľa a vyzve dotknutú osobu, aby sa k podnetu písomne vyjadrila a aby navrhla dôkazy
svedčiace v jej prospech (v prípade navrhovaného vypočutia svedkov musí dotknutá
osoba označiť svedkov alebo označiť, prípadne predložiť jej prístupné listinné dôkazy).
1.7. Účastníkmi disciplinárneho konania sú navrhovateľ a dotknutá osoba (ďalej len „účastníci disciplinárneho konania“).
1.8. Následne DIROK zabezpečí vykonanie dokazovania, t.j. preskúma písomný podnet navrhovateľa, vypočuje obidvoma účastníkmi disciplinárneho konania navrhovaných
svedkov, preskúma, prípadne vyžiada obidvoma účastníkmi disciplinárneho konania navrhované listinné dôkazy, prípadne vykoná iné navrhované dokazovanie.
1.9. DIROK môže vo veci nariadiť ústne konanie, alebo o stanovisko svedkov môže žiadať
aj písomne.
V prípade nariadenia ústneho disciplinárneho konania musia byť predvolaní všetci
účastníci disciplinárneho konania, pričom predvolanie sa doručuje účastníkom disciplinárneho konania minimálne 7 pracovných dní pred samotným termínom ústneho konania a z predvolania musí byť zrejmý dátum, miesto a čas konania ústneho disciplinárneho konania.
Na neprítomnosť predvolaného účastníka disciplinárneho konania na ústnom disciplinárnom konaní DIROK neprihliada v prípade jeho neospravedlnenej neúčasti, a v takom
prípade DIROK koná bez jeho prítomnosti. Ospravedlnenie neúčasti musí byť písomné
a musí byť doručené DIROK najneskôr dva dni pred dňom konania ústneho disciplinárneho konania (ďalej len „riadne ospravedlnenie“). DIROK rešpektuje ospravedlnenie
neúčasti na ústnom disciplinárnom konaní iba zo závažných dôvodov, ako sú objektívne
preukázané zdravotné problémy (PN, hospitalizácia) alebo pobyt mimo územia SR.
DIROK koná bez prítomnosti predvolaného účastníka disciplinárneho konania aj
v prípade, že v písomnom ospravedlnení neúčasti, resp. v samostatnom liste oznámi, že
súhlasí, aby DIROK konala bez jeho prítomnosti.
DIROK koná bez prítomnosti predvolaného účastníka disciplinárneho konania aj
v prípade, že trikrát po sebe ospravedlnil svoju neúčasť na ústnom disciplinárnom konaní s cieľom zámerne mariť priebeh disciplinárneho konania.
V prípade riadneho ospravedlnenia sa predvolaného účastníka disciplinárneho konania
z účasti na nariadenom ústnom disciplinárnom konaní, ktorý trvá na svojej osobnej
účasti, DIROK telefonicky oznámi ostatným účastníkom disciplinárneho konania, že
ústne disciplinárne konanie sa prekladá na iný termín.
Ak pri vykonaní dôkazu nie je prítomný niektorý z účastníkov disciplinárneho konania,
DIROK mu musí umožniť, aby sa k dôkazu vykonanému bez jeho prítomnosti dodatočne vyjadril v lehote určenej DIROK. V prípade, že účastník disciplinárneho konania
v lehote stanovenej DIROK na výzvu nereaguje, má sa za to, že proti obsahu vykonaného dokazovania nemá námietky.
1.10. DIROK môže o podnete navrhovateľa uznesením rozhodnúť nasledovne:
a) návrh ako neodôvodnený odmietne,
b) uloží disciplinárny trest, ak došlo k spáchaniu disciplinárneho priestupku v zmysle
Disciplinárneho poriadku zväzu, pričom vo výroku uznesenia uvedie, aký disciplinárny priestupok bol spáchaný, aký disciplinárny trest sa priestupcovi ukladá
a v akej lehote musí byť disciplinárny trest vykonaný,
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c) uloží disciplinárnu odmenu v zmysle Disciplinárneho poriadku zväzu, pričom vo výroku uznesenia uvedie, na základe akej skutočnosti sa dotknutá osoba zaslúžila
o šírenie dobrého mena zväzu, aká disciplinárna odmena sa jej ukladá, ako aj spôsob, prípadne lehotu, do kedy má byť disciplinárna odmena realizovaná.
1.11. Uznesenie DIROK vydané v disciplinárnom konaní sa doručuje účastníkom disciplinárneho konania poštou.
1.12. Proti uzneseniu DIROK vydanom v disciplinárnom konaní sa môže odvolať účastník
disciplinárneho konania do 8 dní od jeho doručenia, pričom odvolanie má odkladný účinok.
1.13. V prípade pochybnosti o nezaujatosti niektorého z členov DIROK pre jeho pomer
k účastníkom konania, je dotknutý člen DIROK alebo navrhovateľ, ktorému sú tieto
skutočnosti známe, povinný oznámiť ich písomne ostatným členom DIROK najneskôr
do 5 dní od začatia odvolacieho konania, pričom na neskôr podané námietky zaujatosti
sa neprihliada. Dotknutej osobe začína plynúť lehota na podanie námietky zaujatosti od
doručenia oznámenia o začatí disciplinárneho konania.
Počas rozhodovania o námietke zaujatosti sa prerušuje plynutie lehoty na vybavenie
podnetu.
O vylúčení člena DIROK z prerokúvania a rozhodovania danej veci pre jeho zaujatosť
rozhoduje s konečnou platnosťou KK. V prípade, že KK rozhodne o vylúčení člena DIROK z prerokovania a rozhodovania danej disciplinárnej veci pre jeho zaujatosť, KK
súčasne určí spomedzi svojich členov náhradníka za vylúčeného člena DIROK ad hoc
pre daný prípad.
1.14. V súvislosti s výkonom disciplinárnej právomoci DIROK sú všetky orgány a členovia
zväzu povinní poskytnúť DIROK ňou požadovanú súčinnosť v potrebnom rozsahu a na
požiadanie poskytnúť DIROK ňou požadované listiny a podať ňou požadované stanoviská a vyjadrenia.

Článok 2.
Disciplinárne priestupky
2.1. Disciplinárnym priestupkom je najmä:
a) nerešpektovanie výzvy orgánu zväzu na podanie stanoviska, vyjadrenia alebo predloženie požadovaných písomností, prípadne na poskytnutie požadovanej súčinnosti,
b) ohováranie a šírenie neprávd o členoch zväzu,
c) poškodzovanie dobrého mena zväzu doma alebo v zahraničí,
d) neoprávnené konanie v mene zväzu,
e) porušenie vnútorných poriadkov zväzu,
f) porušenie zákazu používania prostriedkov uvedených na listine zakázaných prostriedkov (SOV a IOC),
g) porušenie zákazu používania alebo prechovávania drog, omamných látok alebo prekurzorov,
h) falšovanie a pozmeňovanie rozhodnutí orgánov zväzu,
i) nerešpektovanie rozhodnutí orgánov zväzu,
j) poškodzovanie majetku zväzu.
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Článok 3.
Disciplinárne tresty
3.1. Za spáchanie disciplinárneho priestupku môže DIROK uložiť niektorý z týchto disciplinárnych trestov:
a) peňažná pokuta do výšky 200 €,
b) verejné pokarhanie na riadnom Valnom zhromaždení,
c) zákaz súťažnej činnosti na dobu maximálne 1 roka,
d) zákaz činnosti funkcionára súťaží na dobu maximálne 1 roka,
e) zákaz činnosti rozhodcu na dobu maximálne 1 roka,
f) vylúčenie zo štúdia bez náhrady nákladov,
g) vylúčenie zo zväzu,
h) strata volenej funkcie v orgáne zväzu.
3.2. Uvedené disciplinárne tresty nie je možné kumulovať.

Článok 4.
Disciplinárne odmeny
4.1. DIROK môže rozhodnúť o uložení disciplinárnej odmeny členovi zväzu, ktorý sa svojím správaním alebo činnosťou mimoriadne zaslúžil o rozvoj zväzu alebo o šírenie dobrého mena zväzu doma i v zahraničí.
4.2. DIROK môže uložiť niektorú z týchto disciplinárnych odmien:
a) verejnú pochvalu na riadnom Valnom zhromaždení,
b) finančnú odmenu do výšky 200 €.
4.3. Uvedené disciplinárne odmeny nie je možné kumulovať a ich udelenie nie je nárokovateľné.

Článok 5.
Záverečné ustanovenia
5.1. Tento Disciplinárny poriadok, ako aj všetky jeho zmeny a doplnky spadajú do výlučnej
kompetencie Valného zhromaždenia SZTŠ. Je záväzný pre všetkých členov SZTŠ, pre
všetky orgány, úseky a komisie SZTŠ.
5.2. Tento Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Valným zhromaždením SZTŠ dňa 1. 9. 2014 v Bratislave a účinnosť nadobúda dňa 15. 9. 2014.
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