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DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVÄZU 
ORIENTA ČNÝCH ŠPORTOV 

 
Disciplinárny poriadok Slovenského zväzu orientačných športov (ďalej len „SZOŠ“) je súhrnom zásad riešenia 
disciplinárnych previnení individuálnych členov SZOŠ alebo kolektívnych členov SZOŠ. 
 
 

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
I.  

Základné ustanovenia 
 

1. Disciplinárnym konaním sa rozumie prejednanie disciplinárneho previnenia individuálneho člena SZOŠ alebo 
kolektívneho člena SZOŠ disciplinárnym orgánom a prijatie opatrení k ich náprave. 
 

2. Účelom disciplinárneho konania je prispievať k výchove pretekárov, trénerov, funkcionárov a rozhodcov 
jednotlivých druhov orientačných športov podľa zásad morálky a spravodlivosti, pričom účelom uloženého 
disciplinárneho trestu je predchádzanie opakovaniu konania majúceho charakter disciplinárneho previnenia. 
 

3. Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje najmä na všetky disciplinárne previnenia individuálnych členov SZOŠ 
a kolektívnych členov SZOŠ: 

a) súvisiacich s organizovaním alebo priebehom pretekov respektíve súťaží SZOŠ, 
b) súvisiacich s činnosťou SZOŠ, 
c) súvisiacich s výkonom funkcie v orgáne SZOŠ alebo inej funkcie, 
d) súvisiacich a akoukoľvek inou činnosťou ak dôsledky výkonu takejto činnosti alebo opomenutia takejto 

činnosti spôsobia SZOŠ ujmu na jeho právach alebo protiprávne zasiahnu do jeho práv. 
 

4. Disciplinárnym previnením je úmyselné alebo nedbanlivostné konanie respektíve opomenutie konania 
individuálneho člena SZOŠ, kolektívneho člena SZOŠ, člena orgánu SZOŠ respektíve osoby pri výkone funkcie, 
ktorým dotknutá osoba: 

a) porušuje svoje povinnosť vyplývajúcu jej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Stanov SZOŠ alebo 
iných vnútorných predpisov SZOŠ alebo z rozhodnutia orgánu SZOŠ, 

b) porušuje zásady morálky a fair-play v športe a zákaz použitia látok respektíve metód uvedených v aktuálne 
platnom  a účinnom Zozname zakázaných látok a metód vydaných Svetovou antidopingovou agentúrou 
(WADA), 

c) protiprávne zasahuje do dobrej povesti respektíve dobrého mena individuálneho člena SZOŠ, kolektívneho 
člena SZOŠ, člena orgánu SZOŠ, SZOŠ samotného alebo osoby vykonávajúci funkciu súvisiacu s činnosťou 
SZOŠ. 

Disciplinárnym previnením sú najmä prípady konaní respektíve opomenutí konania uvedené v časti B. tohto 
disciplinárneho poriadku. Disciplinárnym previnením je aj pokus disciplinárne obvineného o konanie majúce 
charakter disciplinárneho previnenia, i keď nedošlo k dokonaniu takéhoto konania disciplinárne obvineného. 
Disciplinárnym previnením však nie je také konanie alebo opomenutie konania, ktoré by inak bolo disciplinárnym 
previnením avšak v konkrétnom prípade nepriaznivý dôsledok predmetného konania respektíve opomenutia konania 
nevznikol. 

 
5. Disciplinárne obvineným je subjekt, voči ktorému prebieha na príslušnom disciplinárnom orgáne disciplinárne 

konanie. 
 
6.  V prípade preukázania disciplinárneho previnenia disciplinárne obvinenému, disciplinárny orgán uloží disciplinárne 

obvinenému primeraný disciplinárny trest.  
 
7. Disciplinárny orgán je subjekt, ktorý je v zmysle tohto disciplinárneho poriadku oprávnený prejednať návrh na 

disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému. 
 

 
II.  

Disciplinárne tresty a zánik trestnosti 
 
1. V disciplinárnom konaní je možné uložiť fyzickej osobe udeliť nasledovné disciplinárne tresty 

a) napomenutie, 
b)  zastavenie pretekárskej činnosti,  
c) zákaz výkonu funkcie,  
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d) peňažná pokuta,  
e) zrušenia členstva v SZOŠ, 

 
 
2. V disciplinárnom konaní je možné uložiť právnickej osobe udeliť nasledovné disciplinárne tresty: 

a) napomenutie,  
b) peňažná pokuta,  
c) zastavenie pretekárskej činnosti všetkým individuálnym členom SZOŠ registrovaným vo vzťahu 

k právnickej osobe,  
d) vylúčenie zo súťaže SZOŠ,  
e) zákaz  usporiadateľskej činnosti,  
f) zrušenie členstva v SZOŠ. 

 
3. Napomenutie je najmiernejším disciplinárnym trestom, ktorý udelí disciplinárny orgán spravidla za menej závažné 

disciplinárne previnenie alebo v prípade prvého disciplinárneho previnenia disciplinárne odsúdeného. 
 

4. Peňažná pokuta je disciplinárnym trestom, ktorý udelí disciplinárny orgán spravidla za závažnejšie disciplinárne 
previnenie alebo v prípade ak disciplinárne obvinený už v minulosti spáchal iné disciplinárne previnenie, zo 
spáchania ktorého bol právoplatne uznaný vinným. Disciplinárny trest peňažnej pokuty je možné uložiť vo výške 
od 100,- EUR do 1.000,- EUR. 
  

5. Zastavenie pretekárskej činnosti je disciplinárnym trestom, ktorý udelí disciplinárny orgán spravidla za 
závažnejšie alebo mimoriadne závažné disciplinárne previnenie alebo v prípade ak disciplinárne obvinený už 
v minulosti spáchal viacero iných disciplinárnych previnení, zo spáchania ktorých bol právoplatne uznaný vinným. 
Disciplinárny trest zastavenia pretekárskej činnosti je možné uložiť v trvaní od 1 mesiaca do 18 mesiacov. 
Disciplinárny trest zastavenia pretekárskej činnosti je možné udeliť aj tak, že sa bude vzťahovať výlučne na 
podujatia, ktorých by sa inak disciplinárne obvinený zúčastnil ako reprezentant Slovenskej republiky v niektorom 
z druhov orientačných športov. Disciplinárny trest zastavenia pretekárskej činnosti je možné udeliť aj tak, že do 
doby jeho trvania sa bude započítavať len obdobie súťažnej sezóny SZOŠ v určenom druhu orientačných športov. 
   

6. Zákaz výkonu funkcie je disciplinárnym trestom, ktorý udelí disciplinárny orgán spravidla za závažnejšie 
disciplinárne previnenie, ktorého sa disciplinárne obvinený dopustil v súvislosti s výkonom funkcie. Disciplinárny 
trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť v trvaní od 1 mesiaca do 24 mesiacov. Disciplinárny trest zákazu 
výkonu funkcie je možné udeliť aj tak, že do doby jeho trvania sa bude započítavať len obdobie súťažnej sezóny 
SZOŠ v určenom druhu orientačných športov. Disciplinárny trest zákazu výkonu funkcie nie je možné udeliť za 
disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil disciplinárne obvinený v súvislosti s výkonom funkcie v orgáne 
SZOŠ. 
  

7. Zrušenie členstva v SZOŠ je najprísnejším disciplinárnym trestom, ktorý udelí disciplinárny orgán za mimoriadne 
závažné disciplinárne previnenie alebo v prípade ak disciplinárne obvinený už v minulosti spáchal viacero iných 
disciplinárnych previnení, zo spáchania ktorých bol právoplatne uznaný vinným a nie je predpoklad na nápravu 
disciplinárne obvineného. 
  

8. Zastavenie pretekárskej činnosti všetkým individuálnym členom SZOŠ registrovaným vo vzťahu k právnickej 
osobe je disciplinárnym trestom, ktorý udelí disciplinárny orgán spravidla za závažnejšie alebo mimoriadne 
závažné disciplinárne previnenie alebo v prípade ak disciplinárne obvinený už v minulosti spáchal viacero iných 
disciplinárnych previnení, zo spáchania ktorých bol právoplatne uznaný vinným. Pre disciplinárny trest zastavenie 
pretekárskej činnosti všetkým individuálnym členom SZOŠ registrovaným vo vzťahu k právnickej osobe platia 
primerane ustanovenia bodu 5. tohto článku. 
  

9. Vylúčenie zo súťaže SZOŠ je disciplinárnym trestom, ktorý udelí disciplinárny orgán spravidla za závažnejšie 
alebo mimoriadne závažné disciplinárne previnenie alebo v prípade ak disciplinárne obvinený už v minulosti 
spáchal viacero iných disciplinárnych previnení, zo spáchania ktorých bol právoplatne uznaný vinným. V prípade 
uloženia predmetného disciplinárneho trestu nebude dotknutá právnická osoba hodnotená v dlhodobej súťaži 
SZOŠ, z hodnotenia ktorej je udeleným disciplinárnym trestom vylúčená. Disciplinárny trest vylúčenia zo súťaže 
SZOŠ  je možné uložiť v trvaní od 1 súťažnej sezóny do 3 súťažných sezón. Disciplinárny trest vylúčenia zo 
súťaže SZOŠ  je možné uložiť pre všetky druhy orientačných športov alebo len pre určitý či určité druhy 
orientačných športov. 
 

10. Zákaz usporiadateľskej činnosti je disciplinárnym trestom, ktorý udelí disciplinárny orgán spravidla za závažnejšie 
alebo mimoriadne závažné disciplinárne previnenie, ktorého sa disciplinárne obvinený dopustil v súvislosti 
s usporiadaním pretekov SZOŠ. Disciplinárny trest zákazu usporiadateľskej činnosti je možné uložiť v trvaní od 1 
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mesiaca do 24 mesiacov. Disciplinárny trest zákazu usporiadateľskej činnosti je možné udeliť aj tak, že do doby 
jeho trvania sa bude započítavať len obdobie súťažnej sezóny SZOŠ v určenom druhu orientačných športov. 
  

11. Stupeň závažnosti disciplinárneho previnenia v konkrétnom prípade posúdi disciplinárny orgán prejednávajúci vec 
vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu ak závažnosť disciplinárneho previnenia nie je uvedená v časti B. 
tohto disciplinárneho poriadku, pričom prihliadne najmä na mieru zavinenia (úmysel alebo nedbanlivosť) 
disciplinárne obvineného, rozsah dôsledkov konania respektíve opomenutia konania disciplinárne obvineného, 
poľahčujúce a priťažujúce okolnosti a iné skutočnosti majúce vplyv na posúdenie závažnosti disciplinárneho 
previnenia disciplinárne obvineného. 
 

12. V prípade uloženia disciplinárneho trestu uvedeného v písm. b) alebo c) bodu 1.  alebo v písm. c) d) alebo e) bodu 
2. tohto článku, disciplinárny orgán môže výkon disciplinárneho trestu podmienečne odložiť a to s uložením 
skúšobnej lehoty 3 až 6 mesiacov. 
 

13. O podmienečnom odložení výkonu uloženého disciplinárneho trestu rozhoduje Disciplinárna komisia SZOŠ. 
V prípade ak sa disciplinárne obvinený počas skúšobnej lehoty nedopustí žiadneho disciplinárneho previnenia, 
Disciplinárna komisia SZOŠ rozhodne, že uložený disciplinárny trest sa nevykoná. Disciplinárna komisia SZOŠ 
môže o podmienečnom odložení výkonu uloženého disciplinárneho trestu rozhodnúť na návrh disciplinárne 
obvineného alebo z vlastného podnetu, vždy však len súčasne s uložením disciplinárneho trestu. V prípade ak sa 
disciplinárne obvinený počas skúšobnej lehoty dopustí disciplinárneho previnenia, Disciplinárna komisia SZOŠ 
stanoví počiatok výkonu uloženého disciplinárneho trestu. 

 
14. V prípade uloženia disciplinárneho trestu uvedeného v písm. b) alebo c) bodu 1.  alebo v písm. c) d) alebo e) bodu 

2. tohto článku, disciplinárny orgán môže po uplynutí 2/3 uloženej doby disciplinárneho trestu zvyšok 
disciplinárneho trestu podmienečne odpustiť a to s uložením skúšobnej lehoty 3 až 6 mesiacov. O podmienečnom 
odpustení výkonu zvyšku uloženého disciplinárneho trestu rozhoduje Disciplinárna komisia SZOŠ vždy len na 
základe návrhu disciplinárne obvineného. V prípade ak sa disciplinárne obvinený počas skúšobnej lehoty dopustí 
disciplinárneho previnenia, Disciplinárna komisia SZOŠ stanoví počiatok výkonu zvyšku uloženého 
disciplinárneho trestu. V prípade ak sa disciplinárne obvinený počas skúšobnej lehoty nedopustí žiadneho 
disciplinárneho previnenia, Disciplinárna komisia SZOŠ rozhodne, že zvyšok uloženého disciplinárneho trestu sa 
nevykoná. Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ o návrhu disciplinárne obvineného na podmienečné 
odpustenie výkonu disciplinárneho trestu ako aj proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ o nevykonaní 
zvyšku uloženého disciplinárneho trestu môže podať disciplinárne obvinený odvolanie, pričom sa primerane 
uplatnia ustanovenia článkov V. a VI. tohto disciplinárneho poriadku.  

 
 

15. Trestnosť disciplinárneho previnenia zaniká ak uplynulo 12 mesiacov odo dňa, kedy došlo k spáchaniu 
disciplinárneho previnenia disciplinárne obvineným. V prípade, ak dôsledky spáchaného disciplinárneho 
previnenia sa prejavia neskôr ako bezprostredne po spáchaní disciplinárneho previnenia, uvedená lehota na zánik 
trestnosti disciplinárneho previnenia začne plynúť až odo dňa, kedy sa prevalili dôsledky spáchaného 
disciplinárneho previnenia. Lehota na zánik trestnosti disciplinárneho previnenia sa prerušuje začatím 
disciplinárneho konania. 

   
III.  

Disciplinárne orgány a ich pôsobnosť 
 

1. Disciplinárne orgány sú nasledovné: 
a) Disciplinárna komisia SZOŠ, 
b) Predsedníctvo SZOŠ. 

 
2. Disciplinárna komisia SZOŠ je prvostupňovým disciplinárnym orgánom SZOŠ, ktorá vedie disciplinárne konanie 

v prvom stupni o každom disciplinárnom previnení, o ktorom bol podaný návrh na disciplinárne konanie alebo 
o ktorom sa dozvedela iným spôsobom. 
 

3. Predsedníctvo SZOŠ je odvolacím disciplinárnym orgánom SZOŠ, ktorá vedie disciplinárne konanie v druhom 
stupni o dovolaniach disciplinárne obvinených proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SZOŠ. 
 

4. Člen disciplinárneho orgánu je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
pri alebo v súvislosti s výkonom funkcie v disciplinárnom orgáne. 
 

5. Disciplinárne komisia SZOŠ je oprávnená zverejňovať svoje rozhodnutia ako aj rozhodnutia o odvolaní proti jej 
rozhodnutiam v anonymizovanej podobe v záujme upevňovania právnej istoty individuálnych členov SZOŠ 
a kolektívnych členov SZOŠ ako aj záujme prevencie pred páchaním disciplinárnych previnení. 
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IV.  

Základné zásady a princípy disciplinárneho konania 
 

1. Každý, proti komu sa vedie disciplinárne konanie sa považuje za nevinného, kým disciplinárny orgán nevysloví 
právoplatným disciplinárnym rozhodnutím jeho vinu.  
 

2. Za jedno disciplinárne previnenie je možné uložiť len jeden disciplinárny trest. V prípade ak bol disciplinárne 
obvinenému za konanie, ktoré je disciplinárnym previnením podľa tohto disciplinárneho poriadku uložený trest 
alebo sankcia iným subjektom v príslušnom konaní (napríklad v trestnom konaní, priestupkovom konaní alebo inom 
správnom konaní), za takéto disciplinárne previnenie nie je možné uložiť disciplinárne obvinenému disciplinárny 
trest podľa tohto disciplinárneho poriadku. 
 

3. Pri určovaní druhu disciplinárneho trestu a prípadne jeho výmery disciplinárny orgán prihliadne najmä na spôsob 
spáchania disciplinárneho previnenia a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce 
okolnosti a na osobu disciplinárne obvineného, jeho predchádzajúce disciplinárne previnenia. 
 

4. Ak prerokováva disciplinárny orgán súčasne niekoľko disciplinárnych previnení disciplinárne obvineného, 
disciplinárny orgán udelí disciplinárny trest len za najzávažnejšie disciplinárne previnenie, pričom na spáchanie 
ostatných disciplinárnych previnení prihliadne pri výberu druhu disciplinárneho trestu respektíve jeho výmery. 

. 
 
5. Poľahčujúcou okolnosťou je to, že disciplinárne obvinený: : 

a) sa pred spáchaním disciplinárneho previnenia riadne správal, 
b) spáchal disciplinárne previnenie v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení,, 
c) spáchal disciplinárne previnenie v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností, 
d) spáchal disciplinárne previnenie ako neplnoletý alebo ako osoba vo vyššom veku, ak táto skutočnosť mala 

vplyv na jeho rozumovú alebo vôľovú spôsobilosť, 
e) dobrovoľne sa pričinil o odstránenie škodlivých následkov disciplinárneho previnenia alebo nahradil 

dobrovoľne škodu, ktorú svojim disciplinárnym previnením spôsobil, 
f) prejavil úprimnú ľútosť nad spáchaním disciplinárneho previnenia, 
g) sám oznámil SZOŠ disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil, 
h) účinne napomáhal pri objasnení svojho disciplinárneho previnenia. 

 
6. Priťažujúcou okolnosťou je to, že disciplinárne obvinený: 

 
a) sa dopustil disciplinárneho previnenia zákerne, z pomsty, so zlým úmyslom, ľstivo, alebo surovým 

spôsobom, 
b) spáchal disciplinárneho previnenia v súvislosti s výkonom funkcie, 
c) spáchal disciplinárne previnenie pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, 
d) spáchal disciplinárne previnenie na verejnosti (minimálne v prítomnosti najmenej 2 osôb, ktoré sa 

nepodieľali na spáchaní disciplinárneho previnenia), 
e) spáchal disciplinárne previnenie spoločne najmenej s jednou inou osobou, 
f) spáchal disciplinárne previnenie v stave, v ktorom si neuvedomoval dôsledky svojho konania, pokiaľ sa do 

tohto stavu dostal vlastným pričinením, 
g) naplánoval, inicioval alebo organizoval spáchanie disciplinárneho previnenia, 
h) naviedol iného k spáchaniu disciplinárneho previnenia, 
i) spáchal viacero disciplinárnych previnení, ktoré sú prejednávané súčasne, 
j) v minulosti bol uznaný zo spáchania disciplinárneho previnenia, 
k) spáchaním disciplinárneho previnenia alebo jeho dôsledkami ohrozil uskutočnenie, priebeh alebo 

regulárnosť pretekov alebo súťaže SZOŠ. 
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V.  
Disciplinárne konanie 

1. Disciplinárny konanie začne disciplinárny orgán z vlastnej iniciatívy na základe návrhu na disciplinárne konanie 
alebo z vlastného podnetu ak sa dozvie o skutočnosti nasvedčujúcej spáchanie disciplinárneho previnenia. 
 

2. Disciplinárne konanie je začaté doručením návrhu na disciplinárne konanie respektíve vykonaním prvého úkonu 
disciplinárneho orgánu v prípade začatia disciplinárneho konania z vlastného podnetu. 
 

3. V prípade ak disciplinárny orgán počas konania zistí, že nie je vecne príslušným disciplinárnym orgánom, bez 
zbytočného odkladu vec postúpi príslušnému disciplinárnemu orgánu, o čom upovedomí osobu, ktorá podala 
návrh na disciplinárne konanie a disciplinárne obvineného. 

 
4. Disciplinárne konanie nemôže byť opätovne začaté pre to isté disciplinárne previnenie voči tomu istému 

disciplinárne obvinenému, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté vo veci samej (inak ako zastavením konania). 
 
5. Disciplinárne konanie nemôže byť začaté voči tomu istému disciplinárne obvinenému pre disciplinárne previnenie, 

o ktorom už prebieha iné disciplinárne konanie voči tomu istému disciplinárne obvinenému.  
 
6. Disciplinárne obvinený má právo zúčastniť sa disciplinárneho konania osobne alebo prostredníctvom 

splnomocneného zástupcu. Disciplinárne obvinený má právo na osobného poradcu, ktorý môže byť prítomný pri 
všetkých úkonoch disciplinárneho konania. 
 

7. Disciplinárne konanie je neverejné. Disciplinárny orgán je oprávnený umožniť určitým osobám prítomnosť na 
disciplinárnom konaní, pokiaľ to bude pre priebeh disciplinárneho konania vhodné alebo účelné (napríklad 
prítomnosť reprezentačného trénera v prípade ak je disciplinárne obvineným reprezentant alebo prítomnosť 
zástupcu Komisie rozhodcov SZOŠ v prípade ak je disciplinárne obvineným rozhodca v súvislosti s výkonom 
rozhodcovskej činnosti). 
 

8. Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k návrhu na disciplinárne konanie ako aj ku všetkým skutočnostiam, 
dokumentom či iným dôkazom zisteným či predloženým v disciplinárnom konaní. 
 

9. Disciplinárny orgán je povinný v konaní postupovať rýchlo a hospodárne a objasňovať všetky podstatné okolnosti 
prípadu. Za tým účelom je oprávnený prizvať na disciplinárne konanie osoby, ktoré môžu objasniť dôležité 
skutočnosti, alebo si vyžiada ich písomné vyjadrenie. Rovnako je oprávnený vyžadovať si od kolektívneho člena 
SZOŠ, individuálneho člena SZOŠ alebo tretej osoby  písomné dokumenty, správy alebo iné dôkazové materiály. 

 
10. Disciplinárny orgán po príprave podkladov pre prejednanie veci nariadi pojednávanie, ktorého termín oznámi 

disciplinárne obvinenému. 
 
11.  V prípade ak v priebehu disciplinárneho konania disciplinárny orgán zistí v súvislosti s prejednávanou vecou 

okolnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu, bez zbytočného odkladu oznámi uvedenú skutočnosť 
príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní. 

 
12. Disciplinárny orgán po zistení všetkých skutočností rozhodných pre rozhodnutie vo veci rozhodne svojím 

rozhodnutím nasledovne: 
a) disciplinárne konanie zastaví, pokiaľ zistí, že k spáchaniu disciplinárneho previnenia nedošlo, 
b) disciplinárne konanie zastaví, pokiaľ zistí, že disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený za 

mŕtveho, 
c) oslobodí disciplinárne obvineného spod disciplinárneho obvinenia, pokiaľ zistí, že disciplinárne previnenie 

nespáchal disciplinárne obvinený, 
d) uzná disciplinárne obvineného vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia o upustí uloženia 

disciplinárneho trestu ak samotné prejednanie disciplinárneho previnenia je dostačujúce pre dosiahnutie 
účelu disciplinárneho konania, 

e) uzná disciplinárne obvineného vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia o uloží disciplinárne 
obvinenému primeraný disciplinárny trest. 

 
13. Disciplinárny orgán je povinný svoje rozhodnutie náležite odôvodniť a uviesť v ňom poučenie o opravnom 

prostriedku. 
 

14. V prípade ak disciplinárny orgán rozhodne spôsobom uvedeným v písm. d) alebo e) bodu12. tohto článku,  môže 
disciplinárne obvinenému uložiť povinnosť uhradiť SZOŠ paušalizovanú náhradu trov disciplinárneho konania vo 
výške 40,- EUR v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti jeho rozhodnutia.  
 



Disciplinárny poriadok SZOŠ ver. 11/VI/2016  
6/8 

15. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa vyhlasuje po skončení dokazovania a porade disciplinárneho orgánu. 
Disciplinárny orgán po vyhlásení jeho rozhodnutia zabezpečí písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktoré bude 
doručené disciplinárne obvinenému  a SZOŠ. 

 
16. V prípade ak bol disciplinárne obvineným individuálny člen SZOŠ a disciplinárne obvinenému bol uložený 

disciplinárny trest, disciplinárny orgán doručí písomné vyhotovenie rozhodnutia disciplinárneho orgánu po 
nadobudnutí jeho právoplatností aj kolektívnemu členovi SZOŠ, vo vzťahu ku ktorému je individuálny člen SZOŠ 
registrovaný. 

 
VI.  

Odvolacie konanie 
 
1. Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ môže disciplinárne obvinený podať odvolanie Predsedníctvu 

SZOŠ prostredníctvom Disciplinárnej komisie SZOŠ a to do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia 
rozhodnutia Disciplinárnej komisie SZOŠ disciplinárne obvinenému. 

 
2. Podanie odvolania proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ má odkladný účinok. 
 
3. Disciplinárna komisia SZOŠ po doručení odvolania disciplinárne obvineného odovzdá bez zbytočného odkladu 

vec spolu s doručeným odvolaním Predsedníctvu SZOŠ na rozhodnutie o odvolaní.  
 

4. Predsedníctvo SZOŠ rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ bez zbytočného 
odkladu, spravidla v lehote do 30 dní odo dňa doručenia veci na rozhodnutie od Disciplinárnej komisie. 
Predsedníctvo SZOŠ môže o odvolaní proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ rozhodnúť aj bez nariadenia 
pojednávania. 
 

5. Predsedníctvo SZOŠ o odvolaní proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ rozhodne nasledovne: 
a) potvrdí rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZOŠ, ak je prvostupňové rozhodnutie správne, 
b) zmení rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZOŠ, ak je  prvostupňové rozhodnutie nesprávne a jeho 

nesprávnosť je možné odstrániť rozhodnutím v odvolacom konaní bez potreby vykonania rozsiahlejšieho 
doplnenia dokazovania, 

c) zruší rozhodnutie Disciplinárnej komisie a vráti vec na rozhodnutie Disciplinárnej komisii, najmä ak je  
prvostupňové rozhodnutie nesprávne a jeho nesprávnosť nie je možné odstrániť rozhodnutím v odvolacom 
konaní napríklad z dôvodu potreby vykonania rozsiahlejšieho doplnenia dokazovania. 

 
6. V prípade ak Predsedníctvo SZOŠ rozhodne o odvolaní spôsobom uvedeným v písm. a) bodu 5. tohto článku. 

môže disciplinárne obvinenému uložiť povinnosť uhradiť SZOŠ paušalizovanú náhradu trov odvolacieho 
disciplinárneho konania vo výške 20,- EUR v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti jeho rozhodnutia. 
 

7. Rozhodnutie Predsedníctva SZOŠ o odvolaní proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ je preskúmateľné 
súdom ak takáto súdna preskúmateľnosť bude možná v zmysle aktuálne účinných právnych predpisov. 

 
8. Člen disciplinárneho orgánu, ktorý vo veci rozhodoval vo veci v prvom stupni nemôže byť členom odvolacieho 

orgánu v prípade prejednania predmetnej veci v odvolacom konaní. 
 

9. Ustanovenia článku V. tohto disciplinárneho poriadku sa primerane vzťahujú aj na konanie podľa tohto článku. 
 

 
B. OSOBITNÁ ČASŤ 

 
VII.  

Najčastejšie prípady disciplinárnych previnení 
  

 
1. Nešportové správanie. 

Kto sa na pretekoch správa tak, že svojím nešportovým  správaním naruší priebeh alebo pokojnú športovú 
atmosféru, najmä sa nevhodne či nepravdivo vyjadruje, pokrikuje, či kritizuje usporiadateľa, iného pretekára či 
rozhodcu, neuposlúchne  rozhodcu alebo usporiadateľa, alebo sa správa v rozpore so zásadami fair-play v športe, 
dopustí sa disciplinárneho previnenia - nešportové správanie. 

 
2. Hrubé nešportové správanie. 

Kto sa dopustil nešportového správania uvedeného v bode 1. tohto článku zavrhnutiahodným spôsobom, alebo 
súčasne hrubo porušil vnútorné predpisy SZOŠ, dopustí sa disciplinárneho previnenia - hrubé nešportové správanie. 
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3. Urážka. 

Kto konal s úmyslom napadnutého zosmiešniť alebo ponížiť, najmä nadávkami, vyhrážaním, hanlivými výrokmi 
alebo opľutím, dopustí sa disciplinárneho previnenia - urážka. 

 
4. Nebezpečné správanie. 

Kto poruší zákaz vstupu do nebezpečného alebo zakázaného priestoru, alebo  pokračuje v pretekoch napriek zákazu 
rozhodcu, alebo sa nenahlási  v cieli pretekov v prípade nedokončenia pretekov, alebo neposkytne pomoc 
zranenému alebo pri hľadaní strateného, dopustí sa disciplinárneho previnenia – nebezpečné správanie. 

  
5. Fyzické napadnutie. 

Kto fyzicky napadol počas pretekov alebo v súvislosti s činnosťou SZOŠ pretekára, trénera, funkcionára, 
usporiadateľa alebo diváka, dopustí sa disciplinárneho previnenia – fyzické napadnutie. 

 
6. Porušovanie pravidiel orientačných športov, súťažného poriadku a ovplyvňovanie výsledkov. 

Disciplinárne previnenie – porušovanie pravidiel jednotlivých druhov orientačných športov, súťažného poriadku a 
ovplyvňovanie výsledkov sa dopustí: 

a) kto štartuje v pretekoch neoprávnene, alebo nenastúpi na preteky v predpísanom výstroji, alebo hrubo 
porušuje povinnosti trénera alebo pretekára, alebo nesplní povinnosti rozhodcu alebo funkcionára, alebo 

b) pred skončením pretekov sa vráti do priestoru pretekov, alebo oznámi inému pretekárovi informácie 
o kontrolnom stanovišti, alebo neoprávnene získa mapu priestoru pretekov, alebo 

c) ovplyvní výsledky pretekov neoprávneným premiestnením kontrolného stanovišťa, alebo sa ako pretekár, 
tréner či funkcionár neoprávnene pohybuje v priestore pretekov alebo sfalšuje označenie prechodu cez 
kontrolné stanovište, alebo 

d) ovplyvní výsledok pretekov v neprospech alebo v prospech seba či iného pretekára za úplatu alebo 
bezodplatne. 

 
7. Porušovanie prestupového a registračného poriadku. 

Kto koná v rozpore s ustanoveniami prestupového alebo registračného poriadku SZOŠ , dopustí sa disciplinárneho 
previnenia – porušovanie prestupového a registračného poriadku. 

 
8. Neoprávnený štart. 

Kto neoprávnene štartuje na pretekoch počas  výkonu disciplinárneho trestu – zákaz pretekárskej činnosti, alebo 
neoprávnene štartuje v pretekoch za iného kolektívneho člena SZOŠ, v inej vekovej kategórii, inej výkonnostnej 
skupine, pod cudzím menom a podobne, dopustí sa disciplinárneho previnenia – neoprávnený štart 

 
9. Uvedenie nepravdivých údajov. 

Kto uvedie nepravdivé údaje, predkladá nepravdivé alebo falošné doklady a iné športovo–technické písomnosti, 
dopustí sa disciplinárneho previnenia – uvedenie nepravdivých údajov. 

 
10. Neospravedlnená neúčasť na podujatí reprezentačného výberu. 

Kto sa bez ospravedlnenia nedostaví včas na podujatie reprezentačného výberu v akejkoľvek vekovej kategórií 
a v ktoromkoľvek druhu orientačných športov, dopustí sa disciplinárneho previnenia – neospravedlnená neúčasť na 
podujatí reprezentačného výberu. 
  

11. Neospravedlnená neúčasť rozhodcu 
Kto sa bez ospravedlnenia nedostaví včas ako určený rozhodca na preteky, dopustí sa disciplinárneho previnenia – 
neospravedlnená neúčasť rozhodcu. 

 
12. Doping 

Kto vykonáva športovú s použitím látok respektíve metód uvedených v aktuálne platnom  a účinnom Zozname 
zakázaných látok a metód vydaných Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), dopustí sa závažného 
disciplinárneho previnenia – doping. 
 

13. Manipulácia priebehu a výsledkov 
Kto svojím konaním alebo opomenutím konania umožní alebo sa pokúsi o manipuláciu priebehu alebo výsledkov 
pretekov alebo súťaže SZOŠ, dopustí sa závažného disciplinárneho previnenia – manipulácia priebehu a výsledkov. 

 
14. Nedodržanie podmienok stanovených pre usporiadanie pretekov 

Kto nedodrží podmienky určené SZOŠ pre prípravu alebo usporiadanie pretekov, dopustí sa disciplinárneho 
previnenia – nedodržanie  podmienok, stanovených pre usporiadanie pretekov. 
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15. Oneskorené oznámenie neusporiadania pretekov.  
Kto neoznámi neusporiadanie pretekov SZOŠ najneskôr 5 týždňov pred termínov pretekov, dopustí sa 
disciplinárneho previnenia – oneskorené oznámenie neusporiadania pretekov. Uvedené sa nevzťahuje na prípad, v 
ktorom z objektívnych dôvodov nebolo možné v uvedenej lehote oznámiť SZOŠ neusporiadanie pretekov, avšak len 
v prípade, že k oznámeniu neusporiadania pretekov dôjde bez zbytočného odkladu po zistení  takéhoto dôvodu. 

 
16. Porušenie vnútorných predpisov 

Kto poruší povinnosť vyplývajúcu z vnútorného predpisu SZOŠ, dopustí sa disciplinárneho previnenia – porušenie 
vnútorných predpisov. 

 
17. Nedostatočné zaistenie prípravy alebo priebehu pretekov  

Kto nezabezpečí dostatočným spôsobom (vecne, personálne, finančne) prípravu a priebeh pretekov, dopustí sa 
disciplinárneho previnenia – nedostatočné zaistenie prípravy alebo priebehu pretekov. 

 
18. Nezverejnenie propozícií a výsledkov.  

Kto nezverejní včas propozície alebo výsledky pretekov v určenej forme a s určeným obsahom, dopustí sa 
disciplinárneho previnenia – nezverejnenie propozícií a výsledkov pretekov. 
 
 
 

C. Záverečná časť 
 

VIII.  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Disciplinárne orgány vedú evidenciu disciplinárnych trestov, ktoré uložili a zaznamenávajú ich. Uložené 

disciplinárne tresty sa zaznamenávajú do databázy SZOŠ.  
 
2. Výklad tohto disciplinárneho poriadku podáva Predsedníctvo SZOŠ. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje Konferencia 

SZOŠ. 
 
3. Tento disciplinárny poriadok nadobudol platnosť a účinnosť dňa 11. 06. 2016, pričom v celom rozsahu nahrádza 

Disciplinárny poriadok SZOŠ zo dňa 20.3.1999 pričom konanie o disciplinárnom previnení začaté pred dňom 
účinnosti tohto disciplinárneho poriadku sa dokončí podľa Disciplinárneho poriadku SZOŠ platného a účinného v 
deň začatia konania o disciplinárnom previnení. 


