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Správa o činnosti DIROK za funkčné obdobie  
od 01.05.2013 do 31.08.2014 

 
 
 
Disciplinárna a rozhodcovská komisia Slovenského zväzu tanečného športu v období 

od 01.5.2013 do 31.08.2014 zasadala v zložení: 
 

- Bc. Viktor Vadkerti - člen 

- Mgr Juraj  Ilečko  - člen 

- JUDr. Dean Babony  - predseda 

 
Disciplinárna a rozhodcovská komisia Slovenského zväzu tanečného športu (ďalej len 

„DIROK SZTŠ“) v období od 01.05.2013 do 17.05.2014 obdŕžala jeden podnet v súlade 
s článkom 1, odsek 1.1, časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného poriadku SZTŠ, ktorý 
spĺňal náležitosti podľa článku 1, odsek 1.4, časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného 
poriadku SZTŠ. V súlade s článkom 1, odsek 1.2, časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného 
poriadku SZTŠ došlo k začatiu disciplinárneho konania. 
 
 
 

A) PODNET PRIJATÝ OD PREZÍDIA SZTŠ 

 

Dňa 26.02.2014 na základe článku 1, odseku 1.1, časť 4 Disciplinárny poriadok 
Organizačného poriadku SZTŠ - Prezídium SZTŠ ako Navrhovateľ podalo podnet na 
Disciplinárnu a rozhodcovskú komisiu Slovenského zväzu tanečného športu ( ďalej len „DIROK 
SZTŠ“) vo veci konštatovania opakovaného ohovárania a šírenia neprávd o členoch zväzu na 
základe uznesenia č. Pr-302/20014-U v súlade s článkom 1, odseku 1.4, časť 4 Disciplinárny 
poriadok Organizačného poriadku SZTŠ. Ako dôkaz navrhla e-mail dotknutej osoby rozposlaný 
na kluby SZTŠ zo dňa 29.12.2013. 

 
Dňa 12.03.2014 DIROK SZTŠ podľa článku 1, odseku 1.3, časť 4 Disciplinárny poriadok 

Organizačného poriadku SZTŠ zasadla na zasadnutí v plnom zložení a v lehote ustanovenej v 
článku 1, odseku 1.3, časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného poriadku SZTŠ ( 30 dní) 
rozhodla o odmietnutí návrhu Navrhovateľa – Prezídium SZTŠ.  
 
 Na základe vyššie uvedeného DIROK SZTŠ dospel k záveru, že nedošlo k porušeniu 
článku 2, odsek 2.1, písmeno b), časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného poriadku 
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Slovenského zväzu tanečného športu, nakoľko neboli kumulatívne splnené všetky podstatné 
náležitosti disciplinárneho priestupku a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
Uznesenia. 

 

 

B) PODNET PRIJATÝ OD PREZÍDIA SZTŠ 

 

Dňa 30.04.2014 na základe článku 1, odseku 1.1, časť 4 Disciplinárny poriadok 
Organizačného poriadku SZTŠ - Prezídium SZTŠ ako Navrhovateľ podalo podnet na 
Disciplinárnu a rozhodcovskú komisiu Slovenského zväzu tanečného športu ( ďalej len „DIROK 
SZTŠ“) vo veci konštatovania opakovaného ohovárania a šírenia neprávd o členoch zväzu na 
základe uznesenia č. Pr-310/2014-U v súlade s článkom 1, odseku 1.4, časť 4 Disciplinárny 
poriadok Organizačného poriadku SZTŠ. Ako dôkaz navrhla e-mail dotknutej osoby rozposlaný 
na kluby SZTŠ zo dňa 29.12.2013. 

 
Nakoľko podľa článku 5, odseku 1, časť 1 Organizačná štruktúra SZTŠ Organizačného 

poriadku SZTŠ predseda DIROK SZTŠ zostavuje program tak, aby bol známy členom DIROK 
SZTŠ s písomnými podkladmi k prerokovaným bodom najneskôr päť dní pred zasadnutím 
DIROK SZTŠ a členovia DIROK SZTŠ nemajú možnosť zasadať v stanovenej lehote,  DIROK SZTŠ 
dňa 20.05.2014 predĺžil lehotu na rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, disciplinárnej 
odmeny alebo o odmietnutí návrhu na začatie disciplinárneho konania súlade s článkom 1, 
odsekom 1.3, časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného poriadku  SZTŠ o ďalších 30 dní. 
 

Dňa 08.06.2014 DIROK SZTŠ podľa článku 1, odseku 1.3, časť 4 Disciplinárny poriadok 
Organizačného poriadku SZTŠ zasadla na zasadnutí v plnom zložení a v lehote ustanovenej v 
článku 1, odseku 1.3, časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného poriadku SZTŠ ( 30 dní) . 

 
Na základe vyššie uvedeného DIROK SZTŠ dospel k záveru, že vo veci podnetu Prezídia 

SZTŠ , so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava zo dňa 30.04.2014 DIROK SZTŠ udeľuje 
disciplinárny trest p. Mičunekovi podľa článku 2, odsek 2.1, písmeno b) časť 4 Disciplinárny 
poriadok Organizačného poriadku Slovenského zväzu tanečného športu a to disciplinárny 
trest verejné pokarhanie na riadnom valnom zhromaždení na základe článku 3, odseku 3.1., 
písmeno b), časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného poriadku SZTŠ. 

 
Poznámka: Odlišné stanovisko bolo podané. Predseda DIROKU SZTŠ sa stotožňuje 
s povinnosťou naplniť skutkovú podstatu ustanovení § 373, odseku 1 zákona č. 300/2005 Z.z. 
Trestný zákon : „kto o inom oznámi nepravdivý údaj , ktorý je spôsobilý značnou mierou 
ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho 
rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa ... “  Objektom disciplinárneho 
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priestupku podľa článku 2, odsek 2.1, písmeno b) časť 4 Disciplinárny poriadok Organizačného 
poriadku Slovenského zväzu tanečného športu má byť ochrana cti, dobrej povesti a vážnosti 
človeka pred ohováraním. Subsidiárne - predmetom útoku trestného činu ohovárania podľa 
ustanovenia § 373, odseku 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon môže byť iba jednotlivec, 
teda uvedené ustanovenie nechráni inštitúcie, úrady, právnické osoby, kolektívy či skupiny 
osôb. Objektívna stránka uvedeného disciplinárneho priestupku spočíva v oznámení 
nepravdivého údaja o inom, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť. 
Oznámenie nepravdivého údaja je oznámenie informácie o inom, ktorá je v rozpore so 
skutočnosťou , hoci iba jednej osobe odlišnej od ohováraného , za predpokladu, že takáto 
informácia je spôsobilá značnou mierou ohroziť jeho vážnosť. Nepravdivý údaj musí byť 
spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť iného, resp. spôsobiť ďalšie zákonom 
predpokladané následky, čo treba hodnotiť podľa okolností konkrétneho prípadu, najmä 
s prihliadnutím na postavenie ohováranej osoby, na jej charakterové a mravné vlastnosti, 
ďalej na povahu a obsah oznamovaného údaja , na rozšírenie takejto informácie a pod. 
Subjektom disciplinárneho priestupku môže byť ktokoľvek. Z hľadiska subjektívnej stránky  sa 
vyžaduje úmyselné zavinenie. 
 

Dňa 13.08.2014 bolo doručené na DIROK SZTŠ odvolanie voči Uzneseniu DIR 12/14 – 
Pr/U, vydané dňa 25.07.2014, v súlade ustanovením článku 1, odsek 1.12, časť 4 Disciplinárny 
poriadok Organizačného poriadku Slovenského zväzu tanečného športu. 

 

 
Podpis predsedu DIROK SZTŠ: 

 

                                                                                                                     
   -----------------------------------     
Dean Babony, predseda DIROK 

 
 
 


