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DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZV
HLAVA 1
ČL. 1
Úvodné ustanovenia.
Disciplinárny orgán SZV je disciplinárna komisia SZV, ktorá je volená na 4 ročné funkčné
obdobie v počte minimálne troch členov, a to v súlade so zákonom NR SR č. 440/2015 Z. z.
o športe a so Stanovami SZV.
Disciplinárna komisia rieši sporné prípady v zmysle svojej právomoci a pôsobnosti a v zmysle
tohto Disciplinárneho poriadku.
Disciplinárny poriadok SZV upravuje disciplinárne konanie pri prerokovávaní disciplinárnych
priestupkov voči stanovám a predpisom SZV, subjektmi združenými v SZV a prijatie opatrení
k ich náprave.
ČL. 2
Disciplinárne priestupky.
V disciplinárnom konaní sa prejednáva:
a. porušenie platných stanov SZV,
b. porušenie platných pravidiel SZV, EWF a IWF,
c. dopingové priestupky,
d. iné priestupky, ako: nešportové správanie sa na športových podujatiach
organizovaných SZV, hrubé osočovanie iných členov v masovokomunikačných
prostriedkoch (sociálne siete a pod.), trvalá deštrukčná činnosť v SZV
a poškodzovanie jeho dobrého mena a pod..
Disciplinárnym priestupkom je:
a. zavinené konanie pretekára, trénera, funkcionára alebo rozhodcu, takým spôsobom,
že z technického alebo výchovného hľadiska nepostačujú k náprave prostriedky,
podľa týchto predpisov, resp. porušenie zásady morálky v športe alebo zásady boja
proti dopingu,
b. zavinené konanie oddielu/klubu, alebo vzpieračského družstva, ktoré porušujú
stanovy, pravidlá a predpisy SZV, alebo sa vážne porušuje regulárnosť vzpieračskej
súťaže alebo poriadok na súťažiach.
Za disciplinárne priestupky ukladá určený orgán SZV tresty.
ČL. 3
Druhy disciplinárnych trestov.
Tresty pre jednotlivcov:
a. napomenutie,
b. finančný trest (krátenie odmien, prémií a podobne),
c. zastavenie pretekárskej činnosti (ZPČ) na 1 rok, 2 roky a na 5 rokov,

d. zastavenie výkonu funkcie (ZVF),
e. doživotné vylúčenie zo SZV,
f. ostatné tresty navrhnuté určeným orgánom SZV.
Tresty pre oddiel/klub alebo družstvo:
a. napomenutie,
b. finančný trest (krátenie odmien, prémií a podobne),
c. vylúčenie družstva/klubu zo súťaže,
d. doživotné vylúčenie zo SZV,
e. ostatné tresty navrhnuté určeným orgánom SZV.
Výmera trestu ZPČ a ZVF sa stanovuje dňom začiatku a dňom konca doby trestu.
ČL. 4
Napomenutie
Napomenutie je najmiernejším trestom. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných previnení
spravidla vtedy, ak sa jedná o prvý prípad previnenia.
ČL. 5
Finančný trest
Finančný trest vo forme krátenia odmien, poplatkov alebo finančnej podpory určených pre
športovca alebo klub/oddiel. Napríklad zníženie alebo navrátenie celej sumy za
organizovanie ligovej súťaže a podobne.
ČL. 6
Zastavenie pretekárskej činnosti
V prípade zastavenia pretekárskej činnosti, nesmie športovec štartovať na žiadnej súťaži, ak
to vo svojom rozhodnutí disciplinárny orgán SZV nestanový inak.
ČL. 7
Zákaz výkonu funkcie
Trest zákazu vykonávania funkcie je možné uložiť funkcionárom, trénerom a rozhodcom. Vo
výroku o treste príslušný orgán SZV stanoví, ktorú funkciu, prípadne, ktorú činnosť s touto
funkciou spojenú, nesmie previnilec po dobu trestu vykonávať.

ČL. 8
Vylúčenie družstva/klubu zo súťaže
Vylúčenie družstva/klubu zo súťaže sa uloží, za zvlášť závažné porušenie súťažného poriadku,
pravidiel súťaže alebo stanov SZV.

ČL. 9
Vylúčenie zo SZV
a. Jednotlivca môže disciplinárny orgán SZV vylúčiť z dôvodu:
 hrubého porušenia stanov, pravidiel a predpisov SZV,
 hrubého porušenia morálky alebo etiky športu,
 poškodzovania dobrého mena SZV svojim správaním a vystupovaním na verejnosti
alebo na sociálnych sieťach.
b. Vylúčenie oddielu/klubu zo SZV sa uloží, z dôvodu:


hrubého porušenia stanov, pravidiel alebo predpisov SZV,



hrubého porušenia morálky a etiky športu zo strany oddielu/klubu,



za nevhodné a poškodzujúce vystupovanie na verejnosti alebo sociálnych sieťach
voči SZV alebo členom SZV.
ČL. 10
Zásady pre ukladanie disciplinárnych trestov
Ak určený orgán SZV prerokováva súčasne niekoľko súbežných priestupkov priestupcu,
vysloví trest za najzávažnejší priestupok a k ostatným priestupkom prihliadne ako k
priťažujúcim okolnostiam.
Pri ukladaní druhu a výmery trestu, disciplinárny orgán prihliadne ako k poľahčujúcim
okolnostiam najmä k tomu, ak previnilec:


sa pred previnením choval v súlade s dobrými mravmi,



bol k previneniu vyprovokovaný,



nahradil dobrovoľne škodu, ktorú spôsobil, alebo sa ospravedlnil,



sám oznámil priestupok, ktorého sa dopustil,

 účinne napomáha pri objasnení svojho priestupku.
Pri ukladaní a výmere trestu disciplinárny orgán SZV prihliadne, ako k priťažujúcim
okolnostiam, najmä k tomu, ak previnilec:


sa dopustil previnenia zákerne,



sa dopustil previnenia ako funkcionár,



naviedol k previneniu iného,



sa dopustil previnenia opakovane v posledných dvoch rokoch,



svojím konaním ohrozil alebo narušil priebeh súťaže.

ČL. 11
Disciplinárne konanie
Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie na podnet, z dôvodu disciplinárnemu
priestupku, alebo z vlastnej iniciatívy, ak má za to, že došlo k činu, ktorý je priestupkom
podľa tohto poriadku.

Disciplinárne konanie je možné začať, ak odo dňa, kedy sa disciplinárna komisia o previnení
dozvedela neuplynie viac ako 12 mesiacov, najdlhšie však do 24 mesiacov odo dňa, kedy
k previneniu došlo, s výnimkou prípadu, kedy vo veci prebieha trestné konanie.
Za účelom objasnenia priestupku je určený orgán oprávnený vyzvať osoby, ktoré môžu
objasniť dôležité skutočnosti na vysvetlenie skutku, alebo si od nich vyžiadať ich písomné
vyjadrenie. Rovnako je oprávnený vyžiadať si od oddielov/klubov, či orgánov SZV písomné
dokumenty a správy alebo iné dôkazné prostriedky.
Osobe/klubu/oddiely, voči ktorému je vedené disciplinárne konanie, musí byť daná možnosť,
aby sa ku všetkým skutočnostiam súvisiacich s možným priestupkom osobne alebo písomne
pred určeným orgánom SZV vyjadril.
Ak, pri prešetrovaní možného disciplinárneho priestupku v disciplinárnom konaní vyjde
najavo, že konanie by mohlo naplňovať skutkovú podstatu trestného činu alebo prečinu
v zmysle trestnoprávnom, upozorní určený orgán SZV prostredníctvom Se-SZV na túto
skutočnosť orgán činný v trestnom konaní.
Ako náhle sú dostatočne objasnené podstatné okolnosti možného disciplinárneho
priestupku, rozhodne určený orgán SZV tak, že:


disciplinárne konanie zastaví, pokiaľ zistí, že k previneniu nedošlo,

 uloží trest podľa osobitnej časti tohto poriadku.
O prerokovaní previnenia pred disciplinárnym orgánom sa spisuje zápis, ktorý obsahuje
podstatné údaje o priebehu rokovania a osobách, ktoré sa rokovania zúčastnili a podpismi
potvrdili svoju účasť.
Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa oznámi osobe/oddielu/klubu, voči ktorému bolo
vedené disciplinárne konanie, VV SZV, tomu kto podal podnet alebo zúčastnenému na
disciplinárnom konaní písomne, do 21 pracovných dní od ústneho vyhlásenia rozhodnutia.
Odvolacie konanie
ČL. 12
Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu sa môže priestupca odvolať do 15 pracovných dní
od jeho doručenia prostredníctvom Se-SZV, ktorá vo veci rozhodla.
ČL. 13
O odvolaní rozhoduje VV SZV.

ČL. 14
Poplatok za odvolanie je 35 €, potvrdenie o zaplatení poplatku musí byť súčasťou písomného
odvolania. Pokiaľ odvolací orgán zruší rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ktorý vo veci
rozhodoval, poplatok sa vráti.

ČL. 15
Disciplinárny orgán odovzdá celý písomný materiál do 14 pracovných dní od doručenia
odvolania odvolaciemu orgánu SZV, ktorý do 30 dní rozhodne o odvolaní. Odvolací orgán
určuje VV SZV.
ČL. 16
Člen disciplinárneho orgánu, ktorý rozhodoval v 1. stupni nemôže rozhodovať ako člen
odvolacieho orgánu v predmetnej veci.
ČL. 17
Priestupca má právo zúčastniť sa prerokovania veci pred odvolacím orgánom.
ČL. 18
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní tak že:
1. potvrdí rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ak posúdi odvolanie ako nedôvodné,
2. odvolanie zamietne, ak je podané oneskorene, nepríslušnou osobou alebo vtedy, ak
nebol predložený doklad o zaplatení poplatku z odvolania,
3. rozhodnutie disciplinárneho orgánu zruší, ak zistí, že v prerokovanom prípade
nedošlo k priestupku podľa tohto poriadku,
4. rozhodnutie disciplinárneho orgánu zmení, ak posúdi, že mal byť uložený iný druh
alebo výmera trestu.
ČL. 19
O spisovaní zápisu o prerokovaní, odvolania, oznamovaní a doručovaní rozhodnutia platia
primerane ustanovenia čl. 12 až 18 tohto poriadku.
HLAVA 2
Priestupky jednotlivca
ČL. 20
Kto sa správal tak, že svojím nešportovým správaním pokazil športovú atmosféru, najmä sa
nevhodne vyjadroval, pokrikoval, kritizoval, robil nevhodné posunky alebo sa správal
v rozpore so zásadami fair-play, môže byť potrestaný, a to napomenutím.
ČL. 21
Hrubé nešportové správanie
Kto sa dopustil nešportového správania podľa čl. 2 zavrhnutia hodným spôsobom, alebo
súčasne porušil interné smernice SZV a pravidlá vzpierania bude potrestaný – Napomenutím
alebo zákazom pretekárskej činnosti alebo zákazom výkonu funkcie podľa tohto poriadku.

ČL. 22
Urážka
Kto jednal s úmyslom napadnutého zosmiešniť alebo ponížiť, najmä nadávkami, výhražnými
alebo hanlivými výrokmi, či už osobne alebo prostredníctvom sociálnej sieti a iného
masového komunikačného prostriedku bude potrestaný podľa tohto poriadku.
ČL. 23
Fyzické napadnutie
Kto fyzicky napadol pretekára, rozhodcu, trénera, funkcionára, usporiadateľa alebo diváka,
bude potrestaný zákazom pretekárskej činnosti, zákazom výkonu funkcie alebo vykázaním zo
súťaží organizovanými SZV.
ČL. 24
Porušenie pravidiel vzpierania a súťažného poriadku
Za porušenie pravidiel vzpierania a súťažného poriadku, ktorý je záväzný pre všetkých členov
SZV, ako aj pretekárov, trénerov, funkcionárov, organizátorov alebo divákov bude udelený
trest v zmysle tohto poriadku príslušným orgánom SZV.
ČL. 25
Porušovanie registrácie a prestupového poriadku
Kto sa dopustil konania v rozpore s ustanovením registrácie alebo prestupového poriadku
bude potrestaný v zmysle tohto poriadku.
ČL. 26
Uvedenie nesprávnych údajov, poškodenie a zničenie dokladov
Kto úmyselne uviedol nesprávne údaje, poškodil alebo zničil doklady dôležité pre regulárnosť
súťaže vo vzpieraní, bude potrestaný v zmysle tohto poriadku.
ČL. 27
Ovplyvňovanie výsledkov
Za úmyselné ovplyvňovanie výsledkov, či už za úplatok alebo bez úplatku bude potrestaný
v zmysle tohto poriadku, každý, kto sa tohto priestupku dopustí, či už ako člen SZV,
oddielu/klubu alebo ako funkcionár SZV.
ČL. 28
Doping
Priestupky pretekárov, trénerov a funkcionárov, v oblasti dopingu budú riešené v zmysle
Smernice pre kontrolu a postih dopingu v športe - Svetová antidopingová agentúra (WADA) a
Antidopingová agentúra SR (ADA SR).

Priestupky družstiev/oddielov
ČL. 29
Porušenie smerníc a súťažného poriadku
Družstvo/oddiel alebo klub, ktoré poruší smernice alebo súťažný poriadok, môže byť
potrestaný v zmysle tohto poriadku určeným orgánom SZV.
ČL. 30
Ovplyvňovanie výsledkov
Družstvo/oddiel alebo klub, ktorý úmyselne ovplyvňuje výsledok vo svoj alebo v prospech
súpera, bude potrestaný v zmysle tohto predpisu určeným orgánom SZV.
ČL. 31
Ak dôjde k priestupku, ktorý nie je výslovne upravený v uvedených článkoch, alebo sa
v disciplinárnom poriadku nenachádza, posudzuje sa obdobne ako u priestupkov svojím
obsahom a charakterom najbližším. Ak nie je možné ani takto priestupok posúdiť postupuje
sa pri jeho prejednávaní podľa článkov uvedených v tomto poriadku.
ČL. 32
Spoločné a záverečné ustanovenia
Disciplinárna komisia vedie evidenciu trestov, ktoré uložila a zaznamenávajú ho do preukazu
člena SZV.
Disciplinárna komisia, prípadne odvolací orgán môže uložiť úhradu nákladov disciplinárneho
konania až do výšky 100 €. Povinnosť uhradiť úhradu má jednotlivec, ktorý bol potrestaný.
Ak sa dostaví priestupca, alebo zástupca previneného kolektívu, na základe predvolania
disciplinárneho orgánu k prerokovaniu previnenia a disciplinárny orgán nemôže z vlastnej
viny priestupok prerokovať, má predvolaný nárok na úhradu nákladov, ktoré mu v tejto
súvislosti vznikli.
Členom komisie sa pri osobnej účasti na rokovaní komisie mimo miesta svojho
bydliska/pracoviska poskytuje stravné a cestovné podľa internej smernice SZV o cestovných
náhradách pri pracovných cestách.
Tento disciplinárny poriadok bol schválený členmi disciplinárnej komisie SZV na zasadnutí
dňa
10.11.2017
uznesením
č.10.11
a je
účinný
odo
dňa
schválenia.
Výklad disciplinárneho poriadku SZV vykonáva disciplinárna komisia SZV.

V Štúrove 10.11.2017

Spracoval:

Vladimír Hudec
predseda Disciplinárnej komisie SZV

