DISCIPLINÁRNY PORIADOK
SLOVENSKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel disciplinárneho poriadku
(1) Slovenský paralympijský výbor (ďalej len „SPV“) je v zmysle zákonnej
úpravy oprávnený rozhodovať o disciplinárnych previneniach,
predmetom ktorých sú porušenia pravidiel súťaží v športoch zdravotne
znevýhodnených športovcov uznaných Medzinárodným paralympijským
výborom (ďalej len „MPV“) alebo Európskym paralympijským výborom
(ďalej len „EPV“), antidopingových pravidiel, predpisov a rozhodnutí
SPV, ukladať disciplinárne sankcie a určovať predbežné, prípadne
ochranné opatrenia.
(2) Tento disciplinárny poriadok upravuje postup disciplinárneho orgánu
SPV a účastníkov v disciplinárnom konaní tak, aby bolo disciplinárne
previnenie spoľahlivo zistené a voči osobám ako členom SPV, ktoré sa
ho dopustili, boli uložené spravodlivé disciplinárne sankcie.
(3) Pomáhať dosiahnutiu účelu tohto disciplinárneho poriadku je právom
ako aj povinnosťou všetkých členov SPV.
Článok 2
Disciplinárny register SPV
(1) SPV vedie Disciplinárny register SPV ako evidenciu právoplatne
uložených disciplinárnych sankcií, do ktorého sa zapisujú porušenia
technických, súťažných a antidopingových pravidiel a uložené postihy
(sankcie).
(2) Do Disciplinárneho registra SPV sa zapisujú najmä:
a) údaje potrebné na identifikáciu osoby, ktorej sa zápis týka,
b) uvedenie porušeného pravidla alebo viacerých pravidiel,
c) druh uloženého postihu (sankcie) s uvedením doby jeho trvania
a rozhodnutia, ktorým bolo uložené.

(3) Do Disciplinárneho registra SPV môžu nahliadnuť a robiť si z neho
výpisy alebo odpisy oprávnené osoby orgánov SPV a členovia SPV,
ktorých sa zápisy v ňom týkajú. Ostatným osobám môže disciplinárny
orgán poskytnúť výpis z disciplinárneho registra na základe ich žiadosti.
(4) SPV
je
oprávnený
poskytnúť
informácie
z disciplinárneho
registra, umožniť nahliadnuť doň a robiť z neho výpisy a odpisy aj bez
predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa zápis v disciplinárnom
registri týka:
a) Kontrolórovi športu alebo iným oprávneným osobám v intenciách
zákona č. 440/2015 Z. z., Zákona o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákona“)
b) MPV,
alebo
orgánom
medzinárodných
športových
federácií
zastrešujúcich a koordinujúcich športy zdravotne znevýhodnených
športovcov na medzinárodnej úrovni,
c) Oprávneným osobám SPV, vrátane zástupcov kolektívnych členov
SPV, športovým organizáciám pôsobiacim na území SR, ako aj
športovým organizáciám, ktoré majú sídlo mimo Slovenskej
republiky, za predpokladu vzájomnosti.
(5)

Disciplinárny register SPV vedie sekretariát SPV. Disciplinárny orgán,
do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia,
zašle na sekretariát SPV platné podklady pre vytvorenie záznamu v
disciplinárnom registri.
DRUHÁ ČASŤ
DISCIPLINÁRNE KONANIE
Článok 3
Všeobecné ustanovenie

(1) Disciplinárne konanie musí pôsobiť na:
a) rešpektovanie športovo-technických pravidiel na podujatiach SPV,
MPV
alebo
EPV
alebo
medzinárodných
športových
federácií
zastrešujúcich a koordinujúcich športy zdravotne znevýhodnených
športovcov na medzinárodnej úrovni,
b) upevňovanie správania podľa zásad fair play,
c) uplatňovanie antidopingových pravidiel Svetovej antidopingovej
agentúry (WADA).

(2) Disciplinárne konanie, objasnenie disciplinárnych previnení a nastavenie
disciplinárnych sankcií ako aj určenie prípadných ochranných opatrení je
zamerané
na
zabezpečenie
poriadku,
disciplíny,
dodržovanie
antidopingových pravidiel, dodržiavanie zásad konania v duchu fair
play,
predchádzanie
a zamedzovanie
ich
porušovaniu
a
na
presadzovanie etických hodnôt v športoch a súťažiach zdravotne
znevýhodnených športovcov.
Článok 4
Predmet a účel disciplinárneho konania
(1)

Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie
a
spravodlivé
posúdenie
disciplinárnych
previnení
fyzických
a právnických osôb ako členov SPV, najmä pri ich účasti v súťaži a na
podujatiach
organizovaných
SPV,
medzinárodných
podujatiach
a reprezentácii SR v zahraničí, dodržiavanie stanov a športovo
technickej regulácie SPV a antidopingových pravidiel, ako aj zákonných
ustanovení.

(2) Účelom disciplinárneho konania je:
a) prerokovať
disciplinárne
previnenia
fyzických
osôb
a/alebo
právnických osôb v pôsobnosti disciplinárnych orgánov SPV tak, aby
disciplinárne
konanie
a
jeho
priebeh
rešpektovali
zásady
spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú, ale aj výchovnú,
preventívnu a nápravnú funkciu. Disciplinárny orgán je povinný dbať
na to, aby výsledok disciplinárneho konania prispel k prevýchove
previnilca a náprave škodlivého následku disciplinárneho previnenia,
ochrane dobrého mena športu a aby výchovne pôsobil aj na
ostatných členov SPV ako aj ostatné osoby s príslušnosťou k SPV,
b) pri závažnejších alebo opakovaných disciplinárnych previneniach aj
výchovne vplývať na previnilca, aby sa nedopúšťal ďalších
disciplinárnych
previnení,
pri
najzávažnejších
disciplinárnych
previneniach, vrátane porušenia antidopingovej regulácie, vylúčiť
previnilca z vykonávania súťažnej športovej činnosti zastrešovanej
SPV, vrátane jeho účasti v národnej či medzinárodnej súťaži
v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov a v ktoromkoľvek
športe.

Článok 5
Disciplinárny orgán SPV
(1) Disciplinárny orgán SPV je oprávnený na prerokovanie disciplinárnych
previnení a ukladanie disciplinárnych sankcií, stanovenie predbežných
a ochranných opatrení.
(2) Disciplinárny orgán SPV, jeho predsedu a jeho členov volí a odvoláva
Valné zhromaždenie SPV.
(3) Činnosť Disciplinárneho orgánu SPV riadi jeho predseda, v čase jeho
neprítomnosti ním menovaný člen Disciplinárneho orgánu SPV.
(4) Predseda Disciplinárneho orgánu SPV predkladá Valnému zhromaždeniu
SPV správu o činnosti Disciplinárneho orgánu SPV v ročnom intervale.
(5) Disciplinárny orgán SPV je príslušný
disciplinárnych rozhodnutí v členení:
a) Disciplinárna komisia
b) Odvolacia komisia.

na

konanie

vo

veciach

Článok 6
Disciplinárna komisia SPV
(1) Disciplinárna komisia SPV má autonómnu disciplinárnu právomoc SPV,
prerokúva disciplinárne previnenia a ukladá disciplinárne sankcie,
prípadne stanovuje predbežné a ochranné opatrenia v pôsobnosti
Disciplinárneho orgánu SPV pre celé územie SR ako disciplinárny orgán
prvého stupňa.
(2) Disciplinárnu komisiu SPV, v nepárne početnom zložení (minimálne tri a
maximálne päť osôb), tvorí jej predseda a ostatní členovia. Disciplinárnu
komisiu SPV, jej predsedu a členov vymenúva a odvoláva predseda
Disciplinárneho orgánu SPV.
(3) Činnosť Disciplinárnej komisie SPV riadi jej predseda, v čase jeho
neprítomnosti ním menovaný člen Disciplinárnej komisie SPV.
(4) Disciplinárna komisia SPV začína disciplinárne konanie z vlastnej
iniciatívy, alebo po predložení návrhu na disciplinárne konanie
oprávnenou osobou. Disciplinárna komisia SPV prerokúva aj
disciplinárne previnenia oznámené
medzinárodnými športovými

organizáciami v kompetencii MPV alebo EPV a ďalších organizácií, vecne
príslušných k športom zdravotne znevýhodnených športovcov a ukladá
disciplinárne sankcie, prípadne stanovuje (určuje) predbežné a
ochranné opatrenia v kompetencii SPV.
(5) Disciplinárne konanie v prvom stupni vykonáva Disciplinárna komisia
SPV pri porušení pravidiel športovcom, športovým odborníkom alebo
inou osobou, vecne príslušnou k SPV alebo na podujatiach
koordinovaných SPV v športoch zdravotne znevýhodnených, ktoré
súvisia s reprezentáciou SR, s činnosťou priamo riadenou SPV a na
podujatiach zabezpečovaných SPV. Ak Disciplinárna komisia SPV uloží
disciplinárne opatrenie zákaz účasti v športovej súťaži, oznámi túto
skutočnosť Výkonnému výboru SPV.
(6) Ak Disciplinárna komisia SPV rozhoduje o porušení pravidiel súťaží
v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov člena príslušného do
toho istého športového klubu ako člen Disciplinárnej komisie SPV, je
tento člen Disciplinárnej komisie SPV vylúčený z disciplinárneho
rozhodovania.
(7) V
prípade
porušenia
pravidiel
súťaží
v športoch
zdravotne
znevýhodnených športovcov športovým odborníkom, pre zabezpečenie
spravodlivého disciplinárneho konania a rozhodovania Disciplinárnej
komisie SPV, môže disciplinárny orgán poveriť šetrením a prípravou
podkladov príslušnú odbornú komisiu podľa stanov SPV.
(8) Disciplinárna komisia SPV je uznášania schopná pri účasti minimálne
troch jej členov. Rozhodnutie senátu je schvaľované jednoduchou
väčšinou hlasov prítomných členov senátu.
Článok 7
Odvolacia komisia SPV
(1) Odvolacia komisia SPV prerokúva podnety v rámci odvolacieho konania
a rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SPV ako
disciplinárny orgán druhého stupňa, ak je odvolanie prípustné.
(2) Odvolaciu komisiu SPV, v nepárne početnom zložení, tvorí jej predseda
a ďalší členovia. Odvolaciu komisiu SPV, jej predsedu a členov
vymenúva a odvoláva predseda Disciplinárneho orgánu SPV, ktorému
výhradne zodpovedá za svoju činnosť, s primeraným uplatnením čl.2,
bod 6., písmeno w) Stanov SPV zo dňa 15.10.2017.

(3) Odvolacia komisia SPV rozhoduje o odvolaní v senátoch. Odvolacia
komisia SPV má Všeobecný senát a Dopingový senát.
(4) Všeobecný senát Odvolacej komisie SPV má najmenej troch členov
menovaných v zmysle zákonných ustanovení a rozhoduje o odvolaniach
vo všetkých veciach, okrem vecí podľa bodu (5).
(5) Dopingový senát Odvolacej komisie SPV má najmenej troch členov
menovaných v zmysle zákonných ustanovení a rozhoduje iba vo veciach
porušenia antidopingových pravidiel.
(6) Senát Odvolacej komisie SPV je uznášania schopný, ak je na jeho
rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu.
Rozhodnutie senátu je schvaľované jednoduchou väčšinou hlasov
prítomných členov senátu.
(7) Rozhodnutie Odvolacej komisie SPV je konečné a rozhodnutie nemá
odkladný účinok.
Článok 8
Disciplinárne previnenia
(1) Porušenia pravidiel v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov,
ich športovo-technickej a antidopingovej regulácie sa klasifikujú ako
disciplinárne previnenia.
(2) Disciplinárne previnenia sú najmä:
a) úmyselne zavinené konanie alebo konanie z nedbanlivosti fyzických
osôb, ako športovca a športového odborníka, ktorým sa porušujú
akékoľvek pravidlá a poriadky v športoch zdravotne znevýhodnených
športovcov
a antidopingové pravidlá takým spôsobom, že
z výchovného hľadiska nepostačujú k náprave prostriedky podľa
týchto predpisov, porušujú stanovené etické zásady a zásady boja
proti dopingu v športe,
b) úmyselne zavinené konanie alebo konanie z nedbanlivosti
právnických osôb, športového klubu, ktorým sa vážne narušuje
regulárnosť súťaže alebo poriadok pri tejto súťaži,
c) nedodržanie rozsahu súťaženia na domácich aj zahraničných
podujatiach,
d) vážne narušenie medziľudských a športových vzťahov,
e) konanie v rozpore so Stanovami SPV a/alebo proti záujmom SPV.

(3) Za porušenia pravidiel
v športoch zdravotne znevýhodnených
športovcov a po následnom stanovení disciplinárnych previnení,
ukladajú disciplinárne orgány relevantné disciplinárne opatrenia.
(4) Disciplinárne previnenia fyzických osôb sú najmä:
a) Nešportové správanie
Kto sa správal tak, že svojím nešportovým správaním pokazil celkový
dojem športovej atmosféry, najmä sa nevhodne vyjadroval,
pokrikoval, či nevhodne kritizoval, robil nevhodné posunky alebo sa
správal v rozpore so zásadami fair-play, bude potrestaný ústnym
alebo písomným napomenutím.
b) Hrubé nešportové správanie
Kto sa dopustil nešportového správania uvedeného v bode (4a)
zavrhnutia hodným spôsobom alebo súčasne hrubo porušil poriadky
a pravidlá v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov, bude
potrestaný pokutou alebo ak ide o športovca, zákazom účasti
v športovej súťaži na 2 - 8 týždňov alebo ak ide o športového
odborníka, zákazom účasti v športovej súťaži na dobu najviac
jedného roka.
c) Pokus o ovplyvňovanie disciplinárneho konania
V prípade pokusu ovplyvňovať disciplinárne konanie pred jeho
konaním bude ten, kto sa takého porušenia dopustil, potrestaný ako
športovec, zákazom účasti v športovej súťaži na 6 - 12 mesiacov
alebo ako športový odborník, zákazom účasti v športovej súťaži na 12
- 24 mesiacov, prípadne za podmienok uvedených v Stanovách SPV
vylúčením zo SPV.
d) Urážka
Kto konal s úmyslom napadnutého zosmiešniť alebo ponížiť, najmä
nadávkami, vyhrážaním, hanlivými výrokmi, náznakovým konaním
alebo gestikuláciou, bude potrestaný. Ak je napadnutým:
1 - športovec – zákazom účasti v športovej súťaži na 2 - 8 týždňov
2 - športový odborník – zákazom účasti v športovej súťaži na 4 - 12
mesiacov
e) Telesné napadnutie
Kto fyzicky napadol športovca, športového odborníka, diváka alebo
inú osobu prítomnú na súťaži v športoch zdravotne znevýhodnených
športovcov bude potrestaný zákazom účasti v športovej súťaži na 2 –
24 mesiacov.
(5) Disciplinárne previnenia právnickych osôb sú najmä:
a) Nezabezpečenie usporiadateľskej služby

Kolektívny člen, ktorý riadne nezabezpečí usporiadateľskú službu pri
súťaži v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov, bude
potrestaný pokutou do výšky 100 Eur.
b) Nenastúpenie družstva do súťaže
Družstvo, ktoré nenastúpi do súťaže napriek tomu, že bolo riadne
prihlásené, môže byť potrestané pokutou do výšky 100 Eur
a zákazom účasti v športovej súťaži najviac na dve následné súťaže.
c) Porušenie smerníc a nariadení
Kolektívny člen alebo družstvo, ktoré poruší smernice alebo
nariadenia SPV bude potrestaný pokutou do výšky 200 Eur alebo
vylúčením zo súťaže.
d) Ovplyvňovanie výsledkov
Družstvo, ktoré úmyselne ovplyvňuje výsledok v neprospech súpera,
bude potrestané
1 - pri ovplyvňovaní bez úplatku, zákazom účasti v športovej súťaži
najviac na dve
súťaže,
2 - pri ovplyvňovaní za úplatok, zákazom účasti v športovej súťaži na
jeden rok.
(6) Porušenia pravidiel súťaží v športoch zdravotne znevýhodnených
športovcov koordinovaných SPV,
MPV alebo EPV alebo súťažných
pravidiel kolektívnych členov SPV:
a) Kto
sa
dopustí
porušenia
pravidiel
v športoch
zdravotne
znevýhodnených športovcov v súťažiach SPV, MPV alebo EPV alebo
súťažného poriadku SPV tým, že:
1 - štartuje v súťaži neoprávnene,
2 - svojvoľne opustil športovisko,
3 - nenastúpil k súťaži v predpísanej výstroji,
4 - nesplnil povinnosti športovca alebo športového odborníka, bude
potrestaný ústnym alebo písomným napomenutím alebo zákazom
účasti v športovej súťaži na 2 týždne až 10 mesiacov.
b) Kto sa dopustil tohto konania pri reprezentácii SR alebo v súvislosti
s ňou, jednal v rozpore so zásadami správania sa reprezentanta,
bude potrestaný zákazom účasti v športovej súťaži alebo vyradením
zo športovej reprezentácie na 2 - 18 mesiacov.
(7) Porušovanie prestupového a registračného poriadku SPV
Kto sa dopustil konania v rozpore s ustanovením prestupového alebo
registračného poriadku SPV bude potrestaný ústnym alebo písomným
napomenutím alebo zákazom účasti v športovej súťaži na 1 - 18
mesiacov.

(8) Uvedenie nesprávnych údajov, poškodenie a zničenie dokladov
Kto úmyselne uviedol nesprávne údaje, poškodil alebo zničil doklady
dôležité pre vykonávanie športovej činnosti počas súťaží v športoch
zdravotne znevýhodnených športovcov alebo ich regulárnosť, bude
potrestaný finančnou pokutou vo výške 100 Eur alebo zákazom účasti
v športovej súťaži na 2 - 18 mesiacov.
(9) Ovplyvňovanie výsledkov:
Kto úmyselne ovplyvní výsledok súťaže v neprospech súpera:
a) nešportovým konaním bez úplatku, bude potrestaný zákazom účasti
v športovej súťaži na 2 - 10 mesiacov
b) nešportovým konaním za úplatok, bude potrestaný zákazom účasti
v športovej súťaži na 4 - 24 mesiacov.
(10) Porušenia antidopingových pravidiel
Akékoľvek konanie fyzickej a/alebo právnickej osoby, ktoré smeruje
k porušovaniu antidopingových pravidiel počas súťaže a v období mimo
súťaže sa klasifikuje ako disciplinárne previnenie. Disciplinárne
opatrenia za porušenie antidopingových pravidiel, vrátane sankcií sú
v celom rozsahu uplatňované v SPV podľa antidopingovej regulácie
stanovenej Svetovým antidopingovým kódexom a v intenciách Zákona.
Článok 9
Disciplinárne opatrenia
(1) V disciplinárnom konaní je možné fyzickým osobám uložiť tieto
disciplinárne opatrenia:
a) ústne alebo písomné napomenutie,
b) finančnú pokutu,
c) zákaz účasti v športovej súťaži, formou dočasného alebo trvalého
pozastavenia športovej činnosti,
d) vyradenie zo športovej reprezentácie,
e) odvolanie z funkcie,
f) vylúčenie zo SPV,
(2) V disciplinárnom konaní je možné právnickým osobám uložiť tieto
disciplinárne opatrenia:
a) ústne alebo písomné napomenutie,
b) finančnú pokutu,
c) zákaz účasti v športovej súťaži,
d) dočasné vylúčenie zo SPV,
e) trvalé vylúčenie zo SPV.

(3) Disciplinárne stíhanému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní
len jednu disciplinárnu sankciu, ak sa súčasne dopustil viacerých
disciplinárnych previnení, možno mu uložiť úhrnné disciplinárne
opatrenie.
(4) Ak závažnosť konania disciplinárne stíhaného má znaky malého rozsahu
disciplinárneho previnenia, svoje konanie oľutoval, prejavuje účinnú
snahu o nápravu a vzhľadom na jeho osobné vlastnosti možno
očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné prerokovanie priestupku
pred disciplinárnym orgánom, disciplinárny orgán môže upustiť od
uloženia disciplinárnej sankcie alebo disciplinárneho opatrenia.
(5) Ak disciplinárny orgán uzná prejednávanú osobu vinnú zo spáchania
disciplinárneho priestupku, môže ho súčasne zaviazať uhradiť náklady
konania do výšky 300,- Eur. Uplatnenie akýchkoľvek iných nákladov na
disciplinárne konanie možno len s výhradnym súhlasom disciplinárne
obvineného. Náklady patria tomu orgánu, ktorému vznikli.
(6) Pri ukladaní druhu a výmery disciplinárneho opatrenia disciplinárny
orgán prihliadne ako k poľahčujúcej okolnosti najmä k tomu, že ten,
kto sa porušenia pravidiel súťaží v športoch zdravotne znevýhodnených
športovcov dopustil:
a) sa pred porušením pravidiel riadne choval,
b) bol k porušeniu pravidiel vyprovokovaný,
c) nahradil dobrovoľne škodu, ktorú porušením pravidiel spôsobil,
d) prejavil úprimnú ľútosť,
e) sám oznámil porušenie pravidla, ktorého sa dopustil,
f) účinne napomáhal pri objasnení porušenia pravidiel súťaží v športoch
zdravotne znevýhodnených športovcov.
(7) Pri ukladaní druhu a výmery disciplinárneho opatrenia disciplinárny
orgán prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam najmä k tomu, že ten,
kto sa porušenia pravidiel súťaží v športoch zdravotne znevýhodnených
športovcov dopustil:
a) sa dopustil porušenia pravidiel zákerne, podvodne alebo surovým
spôsobom,
b) sa dopustil porušenia pravidiel ako športový odborník,
c) zviedol k porušeniu pravidiel iného,
d) porušil pravidlá v stave, kedy nemohol dostatočne ovládnuť svoje
konanie a do tohto stavu sa sám priviedol,
e) dopustil sa porušenia pravidiel v posledných dvoch rokoch
opakovane,

f) svojím konaním ohrozil alebo narušil priebeh súťaže.
(8) Výmera disciplinárneho opatrenia zákaz účasti v športovej súťaži sa
stanovuje dňom začiatku a dňom konca doby disciplinárneho opatrenia.
Článok 10
Ústne alebo písomné napomenutie
Ústne alebo písomné napomenutie je najmiernejším disciplinárnym
opatrením. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných porušení pravidiel
súťaží v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov spravidla vtedy, ak
sa jedná o prvý prípad disciplinárneho previnenia.
Článok 11
Finančná pokuta
Finančnú pokutu je možné uložiť fyzickej osobe ako športovcovi alebo
športovému odborníkovi a právnickej osobe ako športovému klubu, oddielu
alebo družstvu za závažné porušenie pravidiel v športoch zdravotne
znevýhodnených športovcov až do výšky 300 Eur.
Článok 12
Zákaz účasti športovca a družstva v športovej súťaži
a vyradenie športovca zo športovej reprezentácie
(1) Disciplinárne opatrenie zákaz účasti športovca v športovej súťaži je
možné uložiť za závažné porušenie pravidiel súťaží v športoch zdravotne
znevýhodnených športovcov a to na dobu najviac 18 mesiacov, ak tento
poriadok nestanoví inak, s výnimkou tohto rozsahu zákazu účasti
športovca v súťaži podľa bodu (3).
(2) Ak je uložené disciplinárne opatrenie zastavenia športovej činnosti,
nemôže športovec štartovať v žiadnej súťaži, ak to vo svojom
rozhodnutí disciplinárny orgán nestanoví inak.
(3) Disciplinárne opatrenie zákaz účasti športovca v športovej súťaži za
porušenie antidopingových pravidiel od napomenutia až po doživotný
zákaz sa riadi ustanoveniami antidopingovej regulácie v rozsahu
Svetového antidopingového kódexu a v intenciách Zákona. Športovec

s takto udeleným zákazom nemôže štartovať ani byť účastný v žiadnej
súťaži a ani v žiadnom športe.
(4) Disciplinárne opatrenie zákaz účasti športovca v športovej súťaži je
možné obmedziť iba na reprezentačné štarty a štarty v medzinárodnom
športovom styku. Pre zákaz účasti športovca v športovej súťaži
v reprezentácii a v medzinárodnom styku je možné určiť i dlhšiu dobu
ako pre zákaz účasti športovca v národnej športovej súťaži.
(5) Ak nie je uložené disciplinárne opatrenie zákaz účasti športovca
v športovej súťaži na čas dlhší ako 6 mesiacov a ak vzhľadom
k predchádzajúcemu správaniu športovca a k okolnostiam porušenia
pravidiel súťaží v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov
v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov postačí len
pohrozenie
výkonom
disciplinárneho
opatrenia,
výkon
tohto
disciplinárneho opatrenia môže byť podmienečne odložený na skúšobnú
dobu v trvaní od 5 mesiacov do jedného roku. Ak športovec v skúšobnej
dobe
znovu
poruší
pravidlá
súťaží
v športoch
zdravotne
znevýhodnených športovcov tak, že je mu opäť uložené disciplinárne
opatrenie, vykoná sa spolu s týmto disciplinárnym opatrením
i disciplinárne opatrenie podmienečne odložené.
(6) Disciplinárne opatrenie zákaz účasti v športovej súťaži je možné uložiť
jednotlivcovi alebo družstvu za závažné porušenie pravidiel súťaží
v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov, a to najviac na dve
súťaže. V dobe, keď má družstvo uložené disciplinárne opatrenie zákaz
účasti v športovej súťaži, nesmie sa zúčastniť ani priateľských či
medzinárodných súťaží.
Článok 13
Zákaz účasti športového odborníka v športovej súťaži
(1) Disciplinárne opatrenie zákaz účasti športového odborníka v športovej
súťaži je možné uložiť trénerovi, rozhodcovi, funkcionárovi pretekov a
inej osobe, zabezpečujúcej športovú činnosť (ďalej len „športový
odborník“) za závažné porušenie pravidiel súťaží v športoch zdravotne
znevýhodnených športovcov na dobu najviac 24 mesiacov, ak nestanoví
tento poriadok inak.
(2) Disciplinárne opatrenie zákaz účasti športového odborníka v športovej
súťaži za porušenie antidopingových pravidiel od napomenutia až po
doživotný zákaz sa riadi ustanoveniami antidopingovej regulácie v

rozsahu Svetového antidopingového kódexu a v intenciách Zákona.
Športový odborník s takto udeleným zákazom nemôže byť účastný v
žiadnej súťaži a ani v žiadnom športe.
(3) Vo výroku o disciplinárnom opatrení disciplinárny orgán stanoví funkciu
prípadne činnosť s touto funkciou spojenú, ktorú nesmie športový
odborník po dobu disciplinárneho opatrenia vykonávať. Zákaz účasti v
športovej súťaži športovému odborníkovi je možné podmienečne odložiť
na skúšobnú dobu za podmienok článku 8 bodu (3) tohto poriadku.
Článok 14
Vylúčenie zo SPV
Na základe rozhodnutia Disciplinárneho orgánu SPV môže byť člen SPV pri
závažnom porušení zákonov, stanov a poriadkov SPV alebo závažnom
poškodzovaní dobrého mena SPV alebo porušení predpisov MPV a EPV s
primeraným uplatnením Stanov SPV, Kapitola III Členstvo v SPV, najmä
článkov 2, bod 5, vylúčený zo SPV. Podrobnosti určujú Stanovy SPV.
Článok 15
Právomoc a príslušnosť v disciplinárnom konaní
(1) Fyzická osoba a právnická osoba ako osoba podliehajúca disciplinárnej
právomoci SPV je v prípade disciplinárneho previnenia prerokovaná
Disciplinárnym orgánom SPV na základe registračnej a vecnej
príslušnosti k SPV.
(2) Disciplinárna komisia môže z dôvodu účelnosti konania rozhodnúť
o postúpení prerokovania disciplinárneho previnenia fyzickej osoby
alebo právnickej osoby inej disciplinárnej komisii v kompetenčnej
a/alebo registračnej pôsobnosti iného národného športového zväzu.
(3) Ak dôjde k disciplinárnemu previneniu zahraničného športovca bez
registračnej príslušnosti k SPV, zahraničného športového klubu alebo
jeho družstva na významnom športovom podujatí konanom na území
Slovenskej republiky, disciplinárna komisia SPV oznamuje disciplinárne
previnenie príslušnej registračnej športovej organizácii iného štátu,
a/alebo relevantnej kompetenčnej medzinárodnej športovej organizácii
riadiacej podujatie alebo športovú súťaž, najmä MPV a EPV.

Článok 16
Začatie disciplinárneho konania
(1) Disciplinárne konanie sa zakladá na predložení podnetu na začatie
disciplinárneho konania, ak sa hodnoverným spôsobom dokladuje
konanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby podliehajúcej právomoci
disciplinárnych orgánov, ktorého okolnosti zakladajú dôvodné
podozrenie z disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku
SPV.
(2) Podnet na začatie disciplinárneho konania musí byť predložený písomne
alebo ústne na zasadnutí Disciplinárnej komisie SPV a zaznamenaný do
písomného záznamu. Navrhovateľ je povinný k podnetu na začatie
disciplinárneho konania pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva.
Podnet musí obsahovať najmä:
a) označenie navrhovateľa,
b) označenie osoby, proti ktorej smeruje podnet na začatie
disciplinárneho konania,
c) označenie disciplinárneho previnenia,
d) označenie príloh,
e) dátum a podpis.
(3) Podnet na začatie disciplinárneho konania podáva navrhovateľ
Disciplinárnej komisii SPV. Ak navrhovateľ rozhodne o podaní podnetu
spojenom s porušením antidopingových pravidiel, je povinný podať
podnet na začatie disciplinárneho konania bezodkladne Disciplinárnej
komisii SPV, ktorá zasiela osobe podliehajúcej disciplinárnej právomoci
oznámenie o dočasnom zastavení činnosti.
(4) Disciplinárna komisia SPV do 15 dní od obdržania podnetu na začatie
disciplinárneho konania rozhodne o začatí disciplinárneho konania. Toto
rozhodnutie oznámi dotknutej osobe a zverejní vhodným spôsobom na
webovej stránke a v informačnom systéme športu. Len čo sa
disciplinárne konanie začalo, postupuje v ňom Disciplinárna komisia
SPV i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná
a rozhodnutá.
(5) Podnetom navrhovateľa na začatie disciplinárneho konania môže byť
najmä:
a) zápis o priebehu a výsledku súťaže,
b) správa člena orgánu, alebo delegáta, alebo vedúceho výpravy SPV,
c) oznámenie člena SPV, alebo člena orgánu SPV,

d) oficiálny podnet MPV alebo EPV, alebo inej medzinárodnej športovej
federácie alebo medzinárodnej športovej organizácie,
e) oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy,
f) vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie,
g) oznámenie alebo rozhodnutie o porušení antidopingových pravidiel
akoukoľvek antidopingovou organizáciou.
(6) Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa bodu (1) vybaví
Disciplinárna komisia SPV 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 SPV alebo orgánu verejnej
správy, ak zistí, že nie je príslušná vo veci konať a rozhodovať.
(7) Ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu nie sú dostatočným
podkladom pre Disciplinárnu komisiu SPV na jej rozhodnutie, predseda
senátu
vyzve
navrhovateľa,
aby
nesprávny,
neúplný
alebo
nezrozumiteľný podnet na začatie disciplinárneho konania v lehote do 5
dní opravil alebo doplnil alebo predložil súvisiace podklady.
(8) Podnet na začatie disciplinárneho konania môže vziať navrhovateľ späť
iba so súhlasom disciplinárne obvineného a Disciplinárnej komisie SPV
najneskôr do času, keď sa Disciplinárna komisia SPV odoberie na
záverečnú poradu. Ak Disciplinárna komisia SPV so späť vzatím podnetu
na začatie disciplinárneho konania súhlasí, disciplinárne konanie zastaví.
(9) Disciplinárna komisia SPV 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.
(10) Disciplinárna komisia SPV vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo
spôsobov podľa bodu (6) písomný záznam, ktorý založí do
Disciplinárneho registra SPV.
(11) Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SPV podľa bodu (6) písm. b) nebráni
ďalšiemu konaniu v tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové

okolnosti prípadu a dôkazy,
disciplinárneho konania.

ktoré

budú

odôvodňovať

vykonanie

Článok 17
Vylúčenie z disciplinárneho konania
(1) Z prejednávania a rozhodovania veci je vylúčený člen disciplinárneho
orgánu, u ktorého možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho vzťah
k prejednávanej veci, k účastníkom alebo ich zástupcom.
(2) Z prerokovávania a rozhodovania veci na odvolacom disciplinárnom
orgáne je vylúčená aj osoba, ktorá vo veci rozhodovala v disciplinárnom
konaní na prvom stupni a naopak.
(3) O vylúčení člena senátu Disciplinárnej komisie SPV rozhoduje predseda
Disciplinárnej komisie SPV, o vylúčení predsedu Disciplinárnej komisie
SPV ako člena senátu rozhoduje predseda Disciplinárneho orgánu SPV,
ktorý v prípade vylúčenia predsedu Disciplinárnej komisie SPV ako člena
senátu určí namiesto neho za člena senátu iného člena Disciplinárnej
komisie SPV.
(4) O vylúčení člena senátu Odvolacej komisie SPV rozhoduje predseda
Odvolacej komisie SPV, o vylúčení predsedu Odvolacej komisie SPV
rozhoduje predseda Disciplinárneho orgánu SPV, ktorý namiesto neho
určí niektorého z členov Odvolacej komisie SPV za predsedajúceho
Odvolacej komisie SPV pre disciplinárne konanie na druhom stupni.
Článok 18
Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním
(1) Ak disciplinárny orgán 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) Disciplinárny orgán 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
disciplinárny

disciplinárneho konania a trestného konania môže
orgán 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 SPV bola podaná obžaloba pre trestný čin športovej
korupcie podľa § 336b Trestného zákona, disciplinárna komisia
pozastaví jeho výkon športovej činnosti, výkon funkcie alebo výkon inej
ako športovej činnosti v SPV až do skončenia trestného konania o tomto
trestnom čine.
(5) Pri súbehu disciplinárneho konania s konaním pred iným orgánom SPV,
môže disciplinárny orgán rozhodnúť o prerušení disciplinárneho konania
na určitú dobu, spravidla ohraničenú trvaním konania pred iným
orgánom SPV. Disciplinárny orgán je oprávnený vykonávať všetky úkony
smerujúce k objasneniu disciplinárneho previnenia nezávisle od
prebiehajúceho konania alebo konania orgánov činných v trestnom
konaní, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok
disciplinárneho konania vhodné/účelné.
Článok 19
Neprípustnosť disciplinárneho konania
(1) Disciplinárne konanie nemožno začať a ak už začalo, nemožno v ňom
pokračovať a musí sa zastaviť v prípade, ak:
a) disciplinárne obvinený zomrel,
b) disciplinárne previnenie bolo premlčané,
c) návrh na začatie disciplinárneho konania podala neoprávnená osoba,
d) zo zistení predbežného konania, že označené konanie nie je
disciplinárne previnenie,
e) sa voči disciplinárne obvinenému začalo disciplinárne konanie pre ten
istý skutok,
f) vo veci už bolo v disciplinárnom konaní právoplatne rozhodnuté.
(2) Premlčacia doba disciplinárneho priestupku je dva roky.
(3) Premlčacia doba v prípade, ak sú predmetom disciplinárneho konania
porušenia antidopingových pravidiel, je desať rokov a je stanovená
v zmysle Svetového antidopingového kódexu.

(4) Premlčacia doba začína plynúť nasledujúci deň po spáchaní
disciplinárneho priestupku. Prerušenie lehoty začína plynúť dňom začatia
disciplinárneho konania, pokračuje vydaním rozhodnutia.
(5) Disciplinárne konanie nemožno začať ak disciplinárne obvinená osoba
bola doživotne vylúčená zo SPV alebo prestala byť jeho členom, nie je
v ňom združená a ak sa už nijakým spôsobom nepodieľa na jeho
činnosti.
Článok 20
Účastníci disciplinárneho konania
(1) Účastníkom
disciplinárneho
a navrhovateľ.

konania

je

disciplinárne

obvinený

(2) Navrhovateľ koná v disciplinárnom konaní prostredníctvom povereného
člena SPV alebo oprávnenej osoby.
Článok 21
Práva účastníkov disciplinárneho konania
(1) Disciplinárne obvinený podľa tohto disciplinárneho poriadku má pre účel
disciplinárneho konania najmä tieto práva:
a) zvoliť si na vlastné náklady obhajcu,
b) vyjadriť sa k podnetu na začatie disciplinárneho konania a ku
všetkým skutočnostiam v ňom uvádzaným,
c) oboznámiť sa s disciplinárnym spisom,
d) zúčastniť sa prerokovávania veci pred disciplinárnym orgánom,
e) uvádzať na svoju obranu skutočnosti svedčiace v jeho prospech,
f) klásť svedkom otázky,
g) navrhovať vykonanie dôkazov,
h) vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam a k vykonaným dôkazom,
i) podať odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie,
j) podať návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia
disciplinárneho orgánu súdom.
(2) Navrhovateľ má rovnaké práva ako disciplinárne obvinený, nemá však
právo zvoliť si obhajcu.

Článok 22
Svedkovia
(1) Ako svedkovia sú v disciplinárnom konaní povinní vypovedať členovia
SPV, všetci členovia členov SPV, alebo osoby v členovi SPV inak
združené alebo sa podieľajúce na jeho činnosti.
(2) Iné osoby môžu byť v disciplinárnom konaní vypočuté ako svedkovia,
pokiaľ sú ochotní v disciplinárnom konaní vypovedať. O dobrovoľnosti
ich výpovede ich treba vždy vopred poučiť.
(3) Svedka je potrebné pred výsluchom poučiť o jeho právach a
povinnostiach a o význame jeho výpovede pre náležité zistenie
skutkového stavu veci a vyzvať ho, aby vypovedal pravdu a nič
nezamlčoval.
(4) Svedka, ktorý je členom SPV je potrebné pred výsluchom poučiť, že
krivá výpoveď môže byť posudzovaná ako porušenie povinností člena.
(5) Svedka, ktorý je členom člena SPV, alebo je v ňom inak združený alebo
sa podieľa na jeho činnosti inak je potrebné pred výsluchom poučiť, že
krivá výpoveď môže byť posudzovaná ako porušenie povinností
vyplývajúcich mu zo vzťahu k členovi SPV.
(6) Výsluch svedkov sa vykonáva na pojednávaní. Mimo pojednávania
možno vykonať výsluch svedka iba zo závažných dôvodov, takéhoto
výsluchu sa má právo zúčastniť disciplinárne obvinený alebo jeho
obhajca.

Priebeh disciplinárneho konania pred Disciplinárnou komisiou SPV
Článok 23
Príprava pojednávania
(1) V rámci prípravy pojednávania skúma Disciplinárna komisia SPV, či sú
naplnené podmienky na disciplinárne konanie.
(2) Jedno vyhotovenie podnetu na začatie disciplinárneho konania sa doručí
disciplinárne obvinenému do vlastných rúk. Spolu s podnetom na
začatie disciplinárneho konania sa disciplinárne obvinenému doručí
výzva, aby sa k údajnému porušeniu pravidiel súťaží v športoch

zdravotne znevýhodnených športovcov v stanovenej lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako 10 dní vyjadril a označil dôkazy, ktoré navrhuje
vykonať na pojednávaní.
(3) Po uplynutí lehoty disciplinárne obvineného na vyjadrenie sa k podnetu
na začatie disciplinárneho konania, nariadi predseda senátu
pojednávanie, ak tento Disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
(4) O zastavení disciplinárneho konania môže Disciplinárna komisia SPV
rozhodnúť aj bez pojednávania.
(5) Na pojednávanie predvolá predseda senátu účastníkov a všetkých,
prítomnosť ktorých je potrebná.
(6) Predvolanie na pojednávanie sa musí doručiť účastníkom disciplinárneho
konania tak, aby mali dostatok času na prípravu, najmenej 3 dni pred
dňom keď sa má konať. Bez dodržania lehoty uvedenej
v predchádzajúcej vete sa môže pojednávanie uskutočniť len so
súhlasom navrhovateľa, disciplinárne obvineného a jeho obhajcu.
(7) Ak je na náležité objasnenie veci potrebné vykonať iné šetrenie,
vykonajú príslušné opatrenia predseda senátu alebo ním poverený člen
senátu.
(8) Disciplinárne obvinený je povinný na požiadanie Disciplinárnej komisie
SPV vydať alebo dať k nahliadnutiu relevantnú dokumentáciu vo forme
písomností, dokladov, evidenčných pomôcok a iných vecí, potrebné
k dokazovaniu v prejednávanej veci.
(9) Pojednávanie
možno
uskutočniť
v neprítomnosti
disciplinárne
obvineného ak:
a) mu bol doručený návrh na začatie disciplinárneho konania,
b) bol vyzvaný na vyjadrenie sa k podnetu na začatie disciplinárneho
konania a označeniu dôkazov, ktoré navrhuje vykonať,
c) mu bolo doručené včas predvolanie na pojednávanie,
d) svoju neúčasť na pojednávaní neospravedlnil z vážneho dôvodu,
e) bol poučený o možnosti uskutočniť pojednávanie aj v jeho
neprítomnosti.
(10) Účasť navrhovateľa na pojednávaní nie je povinná. Ak bol navrhovateľ
riadne predvolaný na pojednávanie, možno konať v jeho neprítomnosti.

(11) Predseda senátu pripraví pojednávanie tak, aby sa konalo do dvoch
mesiacov od začatia disciplinárneho konania a aby sa spravidla mohlo
rozhodnúť o veci na jedinom pojednávaní. Disciplinárna komisia SPV
musí rozhodnúť spravidla do 3 mesiacov od začatia disciplinárneho
konania; to neplatí ak nemožno v tejto lehote rozhodnúť z dôvodov na
strane disciplinárne obvineného.
Článok 24
Priebeh pojednávania a dokazovanie
(1) Disciplinárny orgán postupuje v disciplinárnom konaní aktívne tak, aby
disciplinárne previnenia boli náležite zistené a tí, ktorí sa ich dopustili,
boli podľa tohto Disciplinárneho poriadku SPV spravodlivo sankcionovaní
pri dodržaní zásad spravodlivého procesu, základných práv a slobôd
fyzických osôb a práv a oprávnených záujmov právnických osôb.
(2) Zasadnutie disciplinárneho orgánu vedie predseda senátu. Z priebehu
pojednávania sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorú podpisuje
zapisovateľ a predseda senátu. Každý účastník má právo nahliadnuť do
zápisnice z pojednávania a robiť si z nej výpisy.
(3) Zasadnutie disciplinárneho orgánu je neverejné. Prítomnosť verejnosti
na prerokovaní disciplinárneho previnenia môže povoliť predseda
disciplinárneho orgánu, najmä ak je to vhodné za účelom preventívneho
pôsobenia disciplinárneho konania alebo ak o to požiada disciplinárne
riešená osoba.
(4) Na zasadnutí disciplinárneho orgánu sa okrem členov disciplinárneho
orgánu zúčastňuje účastník disciplinárneho konania, jeho zákonný
zástupca, právny zástupca, splnomocnenec, prizvané osoby na základe
súhlasu disciplinárneho orgánu aj dôverník alebo aj ďalšie osoby, ktoré
nie sú považované za verejnosť.
(5) Účastníkom disciplinárneho konania je fyzická osoba alebo právnická
osoba, o ktorej právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní
rozhoduje.
(6) 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 SPV,

c) vyžiadať si písomné dokumenty, správy alebo iné dôkazy.
(7) V prípadoch hodných osobitného zreteľa prizná disciplinárny orgán
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.
(8) Po začatí pojednávania navrhovateľ prednesie návrh na začatie
disciplinárneho
konania,
ak
sa
pojednávanie
uskutočňuje
v neprítomnosti navrhovateľa prečíta návrh na začatie disciplinárneho
konania predseda senátu alebo ním poverený člen senátu.
(9) Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k podnetu na začatie
disciplinárneho
konania.
Ak
sa
pojednávanie
uskutočňuje
v neprítomnosti disciplinárne obvineného, prečíta predseda senátu alebo
ním poverený člen senátu písomné vyjadrenie disciplinárne obvineného
k podnetu na začatie disciplinárneho konania, ak ho podal.
(10) Ďalší priebeh pojednávania určuje predseda senátu podľa okolností
prípadu.
(11) Disciplinárny orgán nie je povinný vykonať všetky dôkazy navrhnuté
účastníkmi disciplinárneho konania. Disciplinárny orgán je oprávnený
vykonať aj dôkazy nenavrhnuté účastníkmi, ak je to potrebné na
náležité zistenie skutkového stavu veci.
(12) Predseda senátu je povinný umožniť disciplinárne obvinenému vyjadriť
sa ku všetkým skutočnostiam a okolnostiam prípadu a všetkým
vykonaným dôkazom.
(13) Ak nie sú návrhy na ďalšie dokazovanie, alebo predseda senátu návrh
na ďalšie dokazovanie zamietol, vyhlási predseda senátu dokazovanie
za skončené.
(14) Po skončení dokazovania udelí predseda senátu slovo na prednesenie
záverečných návrhov navrhovateľovi, obhajcovi a disciplinárne
obvinenému, ktorý má vždy právo posledného slova.
(15) Po záverečných návrhoch účastníkov a poslednom slove disciplinárne
obvineného sa senát odoberie na záverečnú poradu na rozhodnutie,
ktorej sa môžu zúčastniť iba členovia senátu a zapisovateľ.

(16) Po porade predseda senátu vyhlási rozhodnutie spolu so stručným
odôvodnením a poučením o opravnom prostriedku.
(17) Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov, ktoré sa musia
oznámiť. Ak sa pojednávanie odročuje, predseda senátu spravidla
oznámi deň, kedy sa bude konať nové pojednávanie. Na začiatku
nového pojednávania predseda senátu oznámi obsah prednesov a
vykonaných dôkazov.
(18) Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní podľa bodov (1), (5) a (7)
znášajú tieto osoby, ak ďalej nie je ustanovené inak alebo ak v
predpisoch SPV nie je ustanovené inak.
(19) Ak nemôže disciplinárny orgán disciplinárne previnenie prerokovať z
dôvodov na strane disciplinárneho orgánu, cestovné výdavky
predvolaným účastníkom, ktorí sa dostavili pred disciplinárny orgán,
uhradí SPV, pri ktorom disciplinárny orgán pôsobí.
(20) Na prerokovaní veci porušenia antidopingových pravidiel pred
disciplinárnym
orgánom
má
právo
byť
prítomný
zástupca
Antidopingovej agentúry SR, pričom disciplinárny orgán je povinný
Antidopingovej agentúre SR oznámiť termín a miesto prerokovania veci.
Článok 25
Poriadková pokuta
(1) Osobe so zväzovou príslušnosťou SPV, ktorá napriek predchádzajúcemu
napomenutiu 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; ak ide o fyzickú osobu až do 1.000,- Eur, ak ide o právnickú
osobu až do 3.000,- Eur.
(2) Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musí byť dotknutá osoba
vopred upozornená.
(3) Proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute je možné podať odvolanie, ktoré
nemá odkladný účinok.

Článok 26
Pozastavenie vykonávania športovej činnosti
(1) Ak bol športovec vylúčený zo súťaže alebo ak bola osobou delegovanou
na súťaž športovým zväzom označená, že mala byť vylúčená a táto
skutočnosť je uvedená v zápise o priebehu a výsledku súťaže a vedúci
realizačného tímu alebo vedúci družstva previnilca bol o tom
preukázateľne oboznámený, označený previnilec má s okamžitou
platnosťou pozastavené vykonávanie športovej činnosti.
(2) Ak bol člen realizačného tímu alebo iná osoba nezúčastnená v súťaži
vykázaná zo športoviska alebo iných priestorov vymedzených
športovými pravidlami alebo ak bola osobou delegovanou na súťaž
športovým zväzom označená, že mala byť vykázaná a táto skutočnosť
je uvedená v zápise o priebehu a výsledku súťaže a vedúci realizačného
tímu alebo vedúci družstva previnilca bol s tým preukázateľne
oboznámený, označený previnilec má s okamžitou platnosťou
pozastavené vykonávanie športovej činnosti, ktorú v čase súťaže
vykonával.
(3) Pozastavenie vykonávania športovej činnosti podľa bodov (1) alebo (2)
alebo podľa rozhodnutia SPV, príslušná delegovaná osoba túto
skutočnosť bezodkladne oznámi SPV, ktorý zabezpečí jej zverejnenie.
(4) Pozastavenie vykonávania športovej činnosti osoby vylúčenej podľa
bodu (1) alebo vykázanej podľa bodu (2) sa započítava do uloženej
disciplinárnej sankcie, ak je započítanie možné.
(5) Ak osoba podľa bodu (1) alebo vykázaná podľa bodu (2) podala
odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SPV o disciplinárnom
previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, disciplinárny orgán
môže rozhodnúť o ukončení pozastavenia vykonávania príslušnej
činnosti, najmä ak by ďalšie trvanie pozastavenia športovej činnosti
bolo neprimerané vo vzťahu k predpokladanej dĺžke odvolacieho
konania a predpokladanému druhu a výmere disciplinárnej sankcie,
ktorého uloženie hrozí.
(6) Okamžité pozastavenie vykonávania športovej činnosti sa neuplatňuje,
s výnimkou porušenia antidopingových pravidiel, pri ktorom sa vydáva
predbežné opatrenie zákazu športovej činnosti a ďalšom sa postupuje
v zmysle antidopingovej regulácie.
(7) Okamžité pozastavenie vykonávania športovej činnosti sa nevzťahuje na

účasť športovca, člena realizačného tímu alebo inej osoby na
medzinárodnej súťaži vrátane súťaží riadených medzinárodnou
športovou organizáciou.
(8) Športovec alebo člen realizačného tímu, ktorý sa bez riadneho
ospravedlnenia nedostaví na podujatie športovej reprezentácie, na ktoré
bol riadne a včas vopred nominovaný, má automaticky pozastavený
vykonávania športovej činnosti v reprezentácii až do rozhodnutia
disciplinárnej komisie.
Článok 27
Rozhodnutie o ochrannom opatrení
(1) Disciplinárny orgán môže kedykoľvek v priebehu disciplinárneho konania
rozhodnúť o určení primeraných ochranných disciplinárnych opatrení, ak
je to v záujme dosiahnutia účelu disciplinárneho konania.
(2) Rozhodnutie podľa bodu (1) sa oznamuje bezodkladne zverejnením.
(3) Proti rozhodnutiu o určení ochranných disciplinárnych opatrení je možné
podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.
Článok 28
Rozhodnutie Disciplinárneho orgánu SPV
(1) Po objasnení všetkých okolností disciplinárneho previnenia rozhodne
Disciplinárny orgán SPV o uložení disciplinárnej sankcie podľa tohto
Disciplinárneho poriadku SPV, ak dôjde k záveru, že k disciplinárnemu
previneniu došlo.
(2) Disciplinárny orgán SPV môže upustiť od uloženia disciplinárnej sankcie,
ak vzhľadom na charakter disciplinárneho previnenia a osobu previnilca
považuje samotné prerokovanie veci Disciplinárnym orgánom SPV za
postačujúce na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania.
(3) Rozhodnutie Disciplinárneho orgánu SPV sa vyhotovuje písomne.
(4) Rozhodnutie sa doručuje disciplinárne obvinenému, jeho obhajcovi,
navrhovateľovi alebo jeho zástupcovi a orgánu, ktorý vedie disciplinárny
register.

(5) Účastníkom a obhajcovi sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk.
(6) Rozhodnutie Disciplinárneho orgánu SPV o uložení disciplinárnej sankcie
obsahuje:
a) označenie SPV,
b) označenie Disciplinárneho orgánu SPV, ktorý rozhodnutie vydal,
s uvedením mien jeho zloženia,
c) presné označenie účastníkov disciplinárneho konania, vrátane
priestupcu, ktorému sa ukladá disciplinárna sankcia a ich zástupcu,
prípadne obhajcu,
d) označenie veci,
e) presné znenie výroku,
f) ochranné opatrenie, ak bolo v priebehu disciplinárneho konania
určené,
g) odôvodnenie, popis disciplinárneho previnenia
h) poučenie o opravnom prostriedku, vrátane oznámenia možnosti a
lehoty na podanie odvolania, odvolací orgán a výške poplatku za
odvolanie,
i) dátum a miesto vydania rozhodnutia,
j) podpis predsedu senátu,
(7) Rozhodnutie Disciplinárneho orgánu SPV o uložení disciplinárnej sankcie
vo veci porušenia antidopingových pravidiel obsahuje okrem náležitostí
uvedených v bode (6) aj pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska
a funkcie oprávnenej osoby.
(8) Disciplinárny orgán SPV oznamuje rozhodnutie o uložení disciplinárnej
sankcie:
a) vyhlásením rozhodnutia previnilcovi, ak sa zúčastnil na prerokovaní
disciplinárneho previnenia,
b) oznámením výroku rozhodnutia zverejnením do troch dní od vydania
rozhodnutia, v záujme preventívneho a výchovného pôsobenia môže
disciplinárna komisia rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia na dobu
určenú v rozhodnutí, nie dlhšiu ako rok od vykonania disciplinárnej
sankcie,
c) doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia, a/alebo
d) zaevidovaním rozhodnutia v plnom znení do Disciplinárneho registra
SPV.
(9) Disciplinárny orgán SPV rozhodne o zastavení konania, ak dôjde k
záveru, ak:
a) je disciplinárne konanie neprípustné,
b) k disciplinárnemu previneniu nedošlo,

c) podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané,
d) návrh na začatie disciplinárneho konania bol vzatý späť
a disciplinárne obvinený a disciplinárna komisia s tým súhlasí
a skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je dôvod na
odovzdanie veci inému orgánu SPV alebo orgánu verejnej správy,
alebo rozhodnutie o disciplinárnom previnení nie je možné z iného
dôvodu.
(10) Písomné odôvodnenie rozhodnutia podľa bodov (8) a (9) vyhotoví
Disciplinárny orgán SPV až po zaplatení poplatku za vypracovanie
odôvodnenia v lehote určenej Disciplinárnym orgánom SPV, nie kratšej
ako sedem dní, inak žiadosti o vypracovanie odôvodnenia nevyhovie;
orgány SPV sú od poplatku za vypracovanie odôvodnenia oslobodené.
(11) V konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel je Disciplinárny
orgán SPV povinný doručiť bezprostredne po vydaní rozhodnutia podľa
bodu (8) kópiu spisu prejednávanej veci Antidopingovej agentúre SR.
Článok 29
Účinnosť uložených disciplinárnych opatrení
(1) Uložená disciplinárna sankcia a určené ochranné opatrenie nadobúda
účinnosť dňom oznámenia rozhodnutia, ak v rozhodnutí nie je uvedený
iný deň nadobudnutia účinnosti.
(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) Účinnosť disciplinárnej sankcie pozastavenia športovej činnosti podľa
článku 26 sa začína automaticky nasledujúcim dňom po skončení
podujatia a/alebo podujatia športovej reprezentácie, 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.

Konanie o opravných prostriedkoch
Článok 30
Odvolanie
(1) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SPV je
odvolanie.
(2) Odvolanie nemá odkladný účinok.
(3) Odvolanie toho, kto sa disciplinárneho previnenia v zmysle článku 8
a porušenia pravidiel v športoch zdravotne znevýhodnených športovcov
dopustil je spojené s úhradou poplatku ustanoveným vnútorným
predpisom SPV. Doklad o úhrade poplatku za odvolanie môže byť
súčasťou písomnej formy odvolania a disciplinárne riešená osoba je
povinná uhradiť tento poplatok najneskôr po vydaní rozhodntia
a nadobudnutí jeho právoplatnosti.
(4) Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SPV, ktoré bolo doručené
účastníkom konania a proti ktorému nebolo podané odvolanie, je
právoplatné. Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia oznámi predseda
Disciplinárnej komisie SPV účastníkom konania a orgánu, ktorý vedie
Disciplinárny register SPV.
(5) Predseda odvolacieho orgánu môže na základe odôvodnenej žiadosti
osoby oprávnenej na podanie odvolania rozhodnúť o odkladnom účinku
riadne a včas podaného odvolania.
(6) Zrušenia alebo zmeny rozhodnutia
z dôvodu procesného pochybenia
odôvodnený predpoklad, že pri
Disciplinárna komisia SPV rozhodla

Disciplinárnej komisie SPV je možné
domáhať sa iba vtedy, ak existuje
správnom procesnom postupe by
inak.

Článok 31
Oprávnené osoby
(1) Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu
Disciplinárnej komisie SPV (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) iný subjekt, ktorý preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci.
(2) Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SPV vo veci porušenia
antidopingových pravidiel môže okrem osôb uvedených v bode (1)
podať odvolanie aj Antidopingová agentúra SR.
(3) Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia
Disciplinárnej komisie SPV ho môže napadnúť aj preto, že taký výrok
nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré
predchádzalo rozhodnutiu, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok
je nesprávny alebo že chýba.
Článok 32
Náležitosti odvolania
(1) Odvolanie obsahuje tieto povinné náležitosti:
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, a
h) doklad o úhrade poplatku za odvolanie, s výnimkou prípadov, keď sa
podľa predpisov SPV preukázanie zaplatenia poplatku vopred
nevyžaduje.
(2) Ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa bodu (1), predseda Odvolacej
komisie SPV alebo ním poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala
odvolanie, aby odstránila nedostatok odvolania v primeranej lehote,
ktorú zároveň určí.
(3) Ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa bodu (3) nebol
odstránený, Odvolacia komisia SPV konanie o odvolaní zastaví.
(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie.

Článok 33
Lehota a miesto podania odvolania
(1) Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SPV, ktorá
rozhodovala v prvom stupni, sa podáva na Odvolaciu komisiu SPV.
(2) Odvolanie sa podáva v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia
oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie SPV, ak nejde o vec podľa
bodu (3). Ak osoba, ktorá je oprávnená podať proti rozhodnutiu
odvolanie,
požiadala
o
vypracovanie
písomného
odôvodnenia
rozhodnutia Disciplinárnej komisie SPV, lehota na podanie odvolania
začína plynúť tejto osobe až od doručenia písomného vyhotovenia
odôvodnenia rozhodnutia poštou alebo iným obvyklým preukázateľným
spôsobom.
(3) Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci porušenia antidopingových pravidiel
sa podáva na Odvolaciu komisiu SPV v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia.
(4) Predseda Odvolacej komisie SPV alebo ním poverená osoba oznámi
prijatie odvolania preukázateľným spôsobom.
(5) Predseda Odvolacej komisie SPV alebo ním poverená osoba do siedmich
dní od doručenia odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti riadneho
doručenia predloží odvolanie so stanoviskom disciplinárnej komisie
a potrebnými podkladmi ako predloženie veci na rokovanie odvolaciemu
orgánu.
(6) Ak je podľa predpisov SPV uhradenie poplatku za odvolanie podmienkou
jeho prerokovania, predseda Odvolacej komisie SPV predloží vec
odvolaciemu orgánu s informáciou o úhrade poplatku za odvolanie; to
neplatí ak ide o vec, ktorá neznesie odklad.
(7) Ak Odvolacia komisia SPV v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama
(autoremedúra), vec sa odvolaciemu orgánu nepredkladá a poplatok za
odvolanie sa vráti v plnom rozsahu osobe, ktorá ho uhradila.
(8) Ak Odvolacia komisia SPV riadne doručenému odvolaniu nevyhovie
v plnom rozsahu, oznámi túto skutočnosť preukázateľným spôsobom.
(9) O odvolaní je odvolací orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od riadneho
predloženia veci. Ak vec neznesie odklad, odvolací orgán rozhodne do
14 dní od riadneho predloženia veci predsedovi odvolacieho orgánu.

Článok 34
Konanie na Odvolacej komisii SPV
(1) Predseda Odvolacej komisie SPV doručí
účastníkovi (resp. ak odvolanie podáva iná
účastníkom) s uvedením lehoty, v ktorej sa
Lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako

odpis odvolania druhému
osoba ako účastník, obom
má k nemu právo vyjadriť.
7 dní.

(2) Po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa účastníka k odvolaniu predloží
predseda Odvolacej komisie SPV spis pre konanie pred Odvolacou
komisiou SPV.
(3) Odvolacia komisia SPV preskúma odvolaním napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu. Na vady disciplinárneho konania v konaní pred
Disciplinárnou komisiou SPV prihliadne len potiaľ, pokiaľ by to mohlo
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.
(4) Na prejednanie odvolania nariadi predseda Odvolacej komisie SPV
pojednávanie. Pojednávanie nebude nariadené, ak:
a) sa odmieta odvolanie,
b) sa postupuje odvolanie,
c) sa zastavuje konanie.
Článok 35
Rozhodnutie o odvolaní
(1) Rozhodnutie o odvolaní vydáva Odvolacia komisia SPV a musí byť
odôvodnené.
(2) Odvolacia komisia SPV odvolanie zamietne, ak:
a) odvolanie bolo podané oneskorene,
b) odvolanie podala osoba, ktorá na jeho podanie nebola oprávnená,
c) účastník, ktorý podal odvolanie sa práva na jeho podanie vzdal,
d) napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisie SPV považuje za
odôvodnené a správne,
e) osoba, ktorá podala odvolanie ho vzala späť.
(3) Odvolacia komisia SPV zastaví disciplinárne konanie, ak:
a) nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania a mala tak
urobiť už Disciplinárna komisia SPV, alebo
b) dôvod na zastavenie disciplinárneho konania vznikol po vyhlásení
rozhodnutia Disciplinárnou komisiou SPV,

c) sa na základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie
ako neúčelné.
(4) Odvolacia komisia SPV zruší napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej
komisie SPV a vráti vec so svojím stanoviskom Disciplinárnej komisii
SPV na nové konanie a rozhodnutie.
(5) Odvolacia komisia SPV postúpi podané odvolanie príslušnej osobe, ak
zistí, že na prejednanie a rozhodnutie o odvolaní nie je príslušný.
(6) Ak Odvolacia komisia SPV zastaví disciplinárne konanie, zároveň
rozhodnutie Disciplinárnej komisie SPV zruší.
(7) Odvolacia komisia SPV rozhodnutie Disciplinárnej komisie SPV potvrdí,
ak je vecne správne.
(8) Odvolacia komisia SPV rozhodnutie zmení, ak Disciplinárna komisia SPV
rozhodla nesprávne, hoci správne zistila skutkový stav alebo ak dôjde k
záveru, že napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nie je v
súlade so stanovami alebo inými predpismi SPV alebo odporuje
právnemu poriadku.
(9) Odvolacia komisia SPV môže rozhodnutie zmeniť aj vtedy, ak po
doplnení dokazovania je skutkový stav zistený tak, že možno o veci
rozhodnúť.
(10) Ak nie je dôvod na odmietnutie odvolania, zastavenie konania,
potvrdenie alebo zmenu rozhodnutia Disciplinárnej komisie SPV,
Odvolacia komisia SPV rozhodnutie napadnuté odvolaním zruší a vráti
vec Disciplinárnej komisii SPV na ďalšie konanie; Disciplinárna komisia
SPV je viazaná právnym názorom Odvolacej komisie SPV.
(11) Rozhodnutie Odvolacej komisie SPV je pre orgány a osoby
príslušnosťou k SPV, ktorých sa rozhodnutie dotýka, záväzné.

s

(12) Proti rozhodnutiu Odvolacej komisie SPV nemožno podať odvolanie.
(13) Proti rozhodnutiu Odvolacej komisie SPV môže podať WADA, EPV a MPV
odvolanie na CAS; podmienky podania odvolania a postup v tomto
konaní upravujú predpisy platné pre CAS.
(14) Ak Odvolacia komisia SPV 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 Odvolacej komisie SPV bude zistený až po vydaní
dvoch nesúladných rozhodnutí, odvolací orgán na základe podnetu člena
SPV alebo aj bez podnetu vydá zjednocovacie stanovisko, ktoré je
záväzné pre ďalšie obdobné prípady, kým nebude zrušené neskorším
stanoviskom alebo sa stane neaktuálne v dôsledku zmeny predpisov.
(15) V odôvodnených prípadoch môže Odvolacia komisia SPV podať
výkladové stanovisko, ktoré je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia, a
toto je pre členov SPV všeobecne záväzným pravidlom.
Článok 36
Súdna ochrana
(1) Ak disciplinárne obvinený považuje rozhodnutie disciplinárneho orgánu,
proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok,
za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa,
keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 3 mesiacov od rozhodnutia
požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.
(2) Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v
odôvodnených prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia pozastaviť.
Článok 37
Výkon rozhodnutí
Disciplinárne opatrenie uložené v disciplinárnom konaní sa zapisuje do
Disciplinárneho registra SPV.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 38
Rozhodovanie a rokovanie disciplinárnych orgánov
(1) Rozhodnutia disciplinárnych orgánov sa prijímajú vo forme uznesenia.

(2) Rozhodnutia disciplinárneho orgánu v menej závažných veciach je
možné schváliť aj hlasovaním s využitím elektronickej komunikácie,
ktorého pravidlá sú upravené vo vnútornom predpise SPV.
(3) Ak to povaha veci nevylučuje, osobné rokovanie disciplinárneho orgánu
je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo
videokonferencie členov disciplinárneho orgánu, vrátane rozhodnutia vo
veci.
(4) Vo veciach zásadného právneho významu môžu disciplinárne orgány
pred rozhodnutím vo veci požiadať o výklad predpisov kontrolóra SPV
alebo iný orgán určený stanovami SPV.
(5) Ak skutočnosť alebo údaj, ktorý je potrebné zistiť alebo overiť ako
podklad k rozhodnutiu disciplinárneho orgánu, je vedený v informačnom
systéme SPV alebo je verejne prístupný v informačnom systéme športu
alebo inom verejnom registri a je možné overiť ho bezodplatne
vziadialeným prístupom (prostredníctvom internetu), disciplinárny orgán
si zistenie alebo overenie takej skutočnosti alebo údaju zabezpečí vo
vlastnej pôsobnosti.
Článok 39
Dokumentácia disciplinárneho konania
(1) Z rokovaní disciplinárneho orgánu sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje
všetky podstatné údaje o začatí, priebehu a záveroch rokovania. Zápis
podpisuje alebo schvaľuje predseda disciplinárneho orgánu alebo ním
poverený člen disciplinárneho orgánu a tajomník, ak bol prítomný na
rokovaní.
(2) Všetky
rozhodnutia
disciplinárnych
orgánov
prijaté
v
rámci
disciplinárneho konania sa zverejňujú a evidujú sa v tlačenej forme a v
informačnom systéme SPV.
(3) Rozhodnutie Odvolacej komisie SPV sa zverejňuje v úplnom znení, ak z
vážnych dôvodov nerozhodne Odvolacia komisia SPV inak.
Článok 40
Evidencia disciplinárnych sankcií a ochranných opatrení
(1) Záznamy o uložených disciplinárnych sankciách a určených ochranných

opatreniach fyzickým osobám a právnickým osobám vedú disciplinárne
orgány v evidencii rozhodnutí vedenej v informačnom systéme SPV.
(2) SPV zabezpečuje zverejnenie rozhodnutí disciplinárnych orgánov v
tlačenej forme, ak nie je vedená evidencia iba v elektronickej forme.
(3) Údaje do evidencie podľa bodu (1) zapisuje tajomník disciplinárneho
orgánu a/alebo, predseda disciplinárneho orgánu alebo ním poverená
osoba.
(4) Disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia uložené alebo určené
osobám evidovaným v informačnom systéme zapisuje SPV na kartu
dotknutej osoby.
Článok 41
Poplatky za prerokovanie disciplinárneho previnenia
(1) Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia disciplinárne
obvinený uhrádza poplatok za disciplinárne konanie vopred na účet SPV,
s výnimkou prípadov, keď sa podľa predpisov SPV preukázanie
zaplatenia poplatku vopred nevyžaduje.
(2) Výšku poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej
osoby alebo právnickej osoby ustanovuje vnútorný predpis SPV.
(3) Ak disciplinárny orgán rozhodne, že k disciplinárnemu previneniu
nedošlo a konanie zastaví, poplatok sa vráti späť tomu, kto ho uhradil,
obvyklým spôsobom ako bol poplatok uhradený.
(4) Doklad o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia
môže byť predložený disciplinárnemu orgánu aj na zasadnutí, na ktorom
sa má disciplinárne previnenie prerokovať, s výnimkou prípadov, keď sa
podľa predpisov SPV preukázanie zaplatenia poplatku nevyžaduje.
(5) Doklad o úhrade poplatku za odvolanie sa stáva súčasťou písomnej
formy odvolania. Disciplinárne riešená osoba je povinná uhradiť tento
poplatok najneskôr po vydaní rozhodntia a nadobudnutí jeho
právoplatnosti.

ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 42
Prechodné ustanovenie
(1) V disciplinárnom konaní začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti
tohto Disciplinárneho poriadku SPV sa pokračuje podľa tohto
Disciplinárneho poriadku SPV.
(2) Disciplinárne konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto
Disciplinárneho poriadku SPV a úkony v ňom vykonané majú rovnaké
účinky ako disciplinárne konanie začaté a úkony vykonané podľa tohto
Disciplinárneho poriadku SPV.
(3) Disciplinárne sankcie a opatrenia uložené
disciplinárnych predpisov ostávajú platné a účinné.

podľa

doterajších

Článok 43
Záverečné ustanovenia
(1) SPV a všetci jeho členovia sú povinný rešpektovať dodržiavať každé
rozhodnutie CAS, ktorým rozhodne o odvolaniach podľa tohto
Disciplinárneho poriadku SPV.
(2) Tento Disciplinárny
Stanovám SPV zo
previnení.

poriadok SPV je vykonávacím predpisom k
dňa 15.10.2017 pre riešenie disciplinárnych

Článok 44
Účinnosť
Disciplinárny poriadok SPV nadobúda účinnosť dňa XX.11.2017, dňom
schválenia Výkonným výborom SPV.

