DISCIPLINÁRNY
PORIADOK
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU

Schválené znenie VZ SZB dňa 27. apríla 2019
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PREAMBULA
Disciplinárny poriadok Slovenského zväzu biatlonu je vnútorný predpis, ktorý upravuje postup disciplinárnej
komisie a odvolacej disciplinárnej komisie tak, aby sa spoľahlivo zistil skutkový stav a rozhodlo o tom, či sa
člen združenia dopustil disciplinárneho previnenia. Disciplinárny poriadok tiež upravuje disciplinárne
previnenia, disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia, ktoré je možné za disciplinárne previnenie uložiť a
pravidlá ich ukladania.

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Základné ustanovenia
1.

2.

Slovenský zväz biatlonu (ďalej len „SZB“) je oprávnený vo vzťahu k členovi združenia prostredníctvom
disciplinárnych orgánov:
a) rozhodovať o disciplinárnych previneniach spočívajúcich v:
1) porušení pravidiel súťaže,
2) porušení antidopingových pravidiel,
3) porušení predpisov SZB,
4) porušení rozhodnutí orgánov SZB.
b) ukladať za disciplinárne previnenia:
1) disciplinárne sankcie,
2) ochranné opatrenia.
Pravidlá SZB pre tresty a disciplinárne konanie vychádzajú najmä:
a) zo stanov SZB,
b) z pravidiel biatlonu SZB,
c) z predpisov SZB (napr. smernice a ostatné interné predpisy SZB),
d) z rozhodnutí SZB,
e) z disciplinárneho poriadku IBU,
f) z rezolúcií IBU, MOV, SOV,
g) z antidopingových pravidiel IBU, WADA a ADA SR,
h) z pravidiel svetového antidopingového programu,
i) z pravidiel Svetového antidopingového kódexu,
j) z princípov fair play, dobrých mravov a športového správania,
k) zo zákona najmä v rozsahu:
1) antidopingových pravidiel,
2) opatrení proti manipulácii súťaže.

Druhá časť
Disciplinárne orgány
Článok 2
Disciplinárne orgány SZB
Disciplinárnymi orgánmi oprávnenými na prejednanie disciplinárnych previnení a ukladanie disciplinárnych
sankcií a určenie ochranných opatrení sú:
a) Disciplinárna komisia,
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b)
c)

Odvolacia disciplinárna komisia,
iný orgán SZB ak má podľa predpisov SZB postavenie a kompetencie disciplinárneho orgánu.
Článok 3
Právomoc disciplinárneho orgánu

Disciplinárny orgán rozhoduje o disciplinárnych previneniach členov SZB a je oprávnený týmto osobám
ukladať disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku, ak predpisy SZB
nestanovujú inak.
Článok 4
Vecná a funkčná príslušnosť
1.
2.

Na disciplinárne konanie v prvom stupni je príslušná disciplinárna komisia, ak disciplinárny poriadok
neustanovuje inak.
O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia ak
disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
Článok 5
Disciplinárna komisia

1.
2.
3.
4.

Disciplinárna komisia je trojčlenným orgán, ktorý pozostáva z predsedu disciplinárnej komisie a ďalších
jej dvoch členov.
Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Na platnosť rozhodnutia disciplinárnej komisie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu disciplinárnej komisie.
Článok 6
Odvolacia disciplinárna komisia

1.
2.
3.
4.

Odvolacou disciplinárnou komisiou je Prezídium SZB. Jej predsedom je Prezident SZB.
Odvolacia disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Na platnosť rozhodnutia disciplinárnej komisie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu odvolacej disciplinárnej komisie.

Tretia časť
Disciplinárne konanie v prvom stupni
Článok 7
Začatie disciplinárneho konania
1.

2.

Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie vtedy, ak sa hodnoverným spôsobom dozvie o
konaní osoby podliehajúcej právomoci disciplinárnych orgánov, ktorého okolnosti zakladajú dôvodné
podozrenie z disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku SZB.
Disciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho konania do 60 dní od obdržania podnetu na
začatie disciplinárneho konania a rozhodnutie oznámi prezídiu SZB.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä:
a) oznámenie člena orgánu SZB,
b) oznámenie člena SZB,
c) oficiálny podnet od medzinárodnej športovej organizácie,
d) oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy,
e) vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie,
f) oznámenie alebo správa Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky o porušení
antidopingových pravidiel.
Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa odseku 1 vybaví Disciplinárna komisia tak, že
uznesením:
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 veci neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania,
c) podnet odloží, ak by vzhľadom na konkrétne okolnosti veci bolo disciplinárne konanie
neefektívne alebo neúčelné,
d) podnet postúpi príslušnému orgánu SZB alebo orgánu verejnej správy, ak zistí, že nie je príslušná
vo veci konať a rozhodnúť,
e) podnet odmietne, ak z neho nevyplýva, že došlo k disciplinárnemu previneniu.
Ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti veci nie sú dostatočným podkladom pre Disciplinárnu
komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 4, môže si Disciplinárna komisia vyžiadať
doplnenie podnetu a predloženie súvisiacich podkladov, prípadne vykonať vlastné šetrenie.
Disciplinárna komisia môže pred rozhodnutím o disciplinárnom previnení uložiť jedno alebo viaceré
ochranné opatrenia, spočívajúce v primeraných obmedzeniach a povinnostiach, ktorých účelom je
preventívne pôsobenie a náprava škodlivého následku disciplinárneho previnenia.
Disciplinárna komisia vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo spôsobov podľa odseku 4 písomné
rozhodnutie vo forme uznesenia.
Postup disciplinárnej komisie podľa odseku 4 písm. b) alebo c) Disciplinárneho poriadku nebráni
ďalšiemu konaniu v tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové okolnosti prípadu a dôkazy, ktoré budú
odôvodňovať vykonanie disciplinárneho konania.
Disciplinárny orgán doručí rozhodnutie podľa čl. 7 bod 4 Disciplinárneho poriadku disciplinárne
obvinenému alebo jeho zákonnému zástupcovi do vlastných rúk.
Článok 8
Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním

1.

2.
3.

4.

5.

Ak disciplinárny orgán dospeje počas prejednania veci k podozreniu, že disciplinárnym previnením
mohla byť súčasne naplnená skutková podstata niektorého z trestných činov podľa zákona č. 300/2005
Z. z. Trestný zákon, bezodkladne všetky zistené skutočnosti oznámi orgánom činným v trestnom konaní.
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.
Pri súbehu disciplinárneho konania a trestného konania môže disciplinárny orgán rozhodnúť, a to aj
opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší
priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné.
Ak na osobou podľa článku 1 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 SZB až do právoplatného skončenia trestného konania o tomto
trestnom čine.
Pri súbehu disciplinárneho konania s konaním pred iným orgánom SZB, môže disciplinárny orgán
rozhodnúť o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla ohraničenú trvaním konania
pred iným orgánom SZB, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho
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6.

7.

8.

konania účelné.
Pri oficiálnom podnete od medzinárodnej športovej organizácie, týkajúcom sa podozrenia z korupcie a
úmyselného narušenia regulárnosti súťaže, je disciplinárny orgán oprávnený vykonávať všetky úkony
smerujúce k objasneniu disciplinárneho previnenia nezávisle od prebiehajúceho konania orgánov
činných v trestnom konaní.
V prípade preukázania disciplinárneho previnenia korupcie a úmyselného narušenia regulárnosti súťaže
a to aj v štádiu pokusu uloží disciplinárny orgán disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku
SZB a zároveň o tom upovedomí orgány činné v trestnom konaní.
Disciplinárny orgán je prostredníctvom Prezidenta SZB oprávnený na účely disciplinárneho konania
požiadať orgány činné v trestnom konaní a súd o informácie týkajúce sa veci prejednávanej v
disciplinárnom konaní.
Článok 9
Účastníci disciplinárneho konania

Účastníkom disciplinárneho konania je osoba voči ktorej bolo disciplinárne konanie začaté a osoby, o
ktorých právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní rozhoduje.
Článok 10
Priebeh disciplinárneho konania pred Disciplinárnou komisiou
Ak nerozhodla Disciplinárna komisia niektorým zo spôsobov podľa čl. 7 bod 4 písm. b) až e)
Disciplinárneho poriadku nariadi predseda Disciplinárnej komisie za účelom prejednania veci
pojednávanie. Pred nariadením pojednávania môže Disciplinárna komisia prostredníctvom niektorého
jej člena v rámci disciplinárneho konania zabezpečiť dôkazy smerujúce k objasneniu prejednávanej veci.
2. O nariadení pojednávania sa upovedomí disciplinárne obvinený, alebo jeho zákonný zástupca, prípadne
aj ďalšie osoby.
3. Po otvorení pojednávania prednesie Predseda Disciplinárnej komisie disciplinárne obvinenie.
Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k tomuto obvineniu ak nie je prítomný prečíta sa jeho
písomné vyjadrenie ak bolo doručené. Po výpovedi disciplinárne obvineného sa vykoná dokazovanie.
4. Pojednávanie je neverejné. Prítomnosť verejnosti na pojednávaní môže povoliť Predseda Disciplinárnej
komisie alebo v konaní o odvolaní Predseda odvolacej komisie, najmä ak je to vhodné za účelom
preventívneho pôsobenia disciplinárneho konania.
5. Na pojednávaní sa okrem členov Disciplinárnej komisie zúčastňuje účastník disciplinárneho konania,
jeho zákonný zástupca, právny zástupca, splnomocnenec, osoby prizvané podľa odseku 6 písm. a) a na
základe súhlasu Disciplinárnej komisie ďalšie osoby, ktoré nie sú považované za verejnosť.
6. Pre riadne objasnenie prejednávanej veci je Disciplinárna komisia oprávnená:
a) prizvať na pojednávanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie,
b) vyžiadať si stanovisko iného orgánu SZB,
c) vyžiadať si písomné dokumenty, správy alebo iné dôkazy.
7. Ak je v priebehu pojednávania potrebné doplniť dôkazy, ktoré nemožno ihneď predložiť alebo vykonať,
Disciplinárna komisia pojednávanie odročí. Dôkazy zabezpečí Predseda Disciplinárnej komisie alebo
ním poverený člen Disciplinárnej komisie alebo disciplinárne obvinený.
8. Po skončení dokazovania a po oboznámení účastníkov disciplinárneho konania z obsahom spisu udelí
Predseda Disciplinárnej komisie disciplinárne obvinenému, ak je na pojednávaní prítomný, právo na
záverečnú reč a po nej sa Disciplinárna komisia odoberie na poradu.
9. V odôvodnených prípadoch môže Predseda Disciplinárnej komisie odročiť pojednávanie za účelom
vyhlásenia rozhodnutia.
10. O priebehu pojednávania sa vždy vyhotovuje písomná zápisnica, ktorú podpisujú členovia
Disciplinárnej komisie.
1.
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11. Disciplinárna komisia vykoná poradu o ktorej sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia
disciplinárneho orgánu a ktorá bude uchovaná v zalepenej obálke.
12. Po porade vyhlási Predseda disciplinárnej komisie rozhodnutie s odôvodnením a poučením o odvolaní
tak, ako bol odhlasované.
13. Rozhodnutie sa vždy vyhotoví písomne. Podpíše ho Predseda Disciplinárnej komisie a doručí sa
disciplinárne obvinenému, alebo jeho zákonnému zástupcovi do vlastných rúk. Ak mal disciplinárne
obvinený právneho zástupcu, doručuje sa rozhodnutie aj jemu.
14. V konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel je disciplinárny orgán povinný doručiť
bezprostredne po vydaní rozhodnutia kópiu spisu prejednávanej veci Antidopingovej agentúre
Slovenskej republiky.
15. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Predseda Disciplinárnej komisie priznať 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.
Článok 11
Účasť disciplinárne obvineného a ďalších osôb na prejednaní veci
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Disciplinárne obvinený je oprávnený zúčastniť sa na prejednaní veci, alebo zaslať Disciplinárnej komisii
svoje písomné vyjadrenie k veci, ak Disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
Ak bol disciplinárne obvinený Disciplinárnou komisiou vyzvaný na osobnú účasť na prejednaní veci je
povinný zúčastniť sa na ňom pod hrozbou poriadkovej pokuty
Ak sa disciplinárne obvinený napriek výzve nedostaví na prejednanie veci a nedoručí Disciplinárnej
komisii pred prejednaním veci písomné ospravedlnenie s vyjadrením vo veci, v ktorom zároveň požiada
o prejednanie disciplinárneho previnenia v jeho prítomnosti, Disciplinárna komisia vykoná prejednanie
veci a rozhodne v neprítomnosti disciplinárne obvineného.
Ak to vyžaduje povaha disciplinárneho previnenia, môže Disciplinárna komisia na prejednanie veci
prizvať aj funkcionárov dotknutého Klubu biatlonu SZB (KB SZB) alebo funkcionárov SZB,
dotknutých športových odborníkov alebo športovcov. KB SZB resp. SZB.
Ak to vyžaduje povaha disciplinárneho previnenia môže Disciplinárna komisia prizvať osoby so
zväzovou príslušnosťou na osobné prerokovanie disciplinárneho previnenia.
Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní podľa odseku 4 a 5 znášajú tieto osoby, ak ďalej nie je
ustanovené inak alebo ak v predpisoch SZB nie je ustanovené inak.
Na prejednaní veci porušenia antidopingových pravidiel pred Disciplinárnou komisiou má právo byť
prítomný zástupca Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, pričom Disciplinárna komisia je
povinná Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky oznámiť termín a miesto prejednania veci.
Okrem vyššie uvedených osôb sa pojednávania môže zúčastniť aj zapisovateľ. Funkciu zapisovateľa
môže vykonávať aj niektorý z členov disciplinárneho orgánu okrem predsedu disciplinárneho orgánu.
Článok 12
Poriadková pokuta

1.

2.
3.

Osobe so zväzovou príslušnosťou SZB, ktorá napriek predchádzajúcemu napomenutiu marí 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, a to aj opakovane; ak ide o fyzickú osobu až do výšky
1.000,- € a ak ide o právnickú osobu až do výšky 3.000,- €.
Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musí byť dotknutá osoba vopred upozornená.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. O odvolaní
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proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie rozhoduje Odvolacia disciplinárna komisia prostredníctvom
Predsedu Odvolacej disciplinárnej komisie alebo člena Odvolacej disciplinárnej komisie určeného
Predsedom Odvolacej disciplinárnej komisie. Voči rozhodnutiu Odvolacej komisie odvolanie nie je
prípustné.
Článok 13
Rozhodnutie disciplinárneho orgánu
1.

2.

Disciplinárny orgán rozhodne:
a) o ochrannom opatrení kedykoľvek v priebehu disciplinárneho konania, ak je to v záujme
dosiahnutia účelu disciplinárneho konania. Rozhodnutie sa oznamuje bezodkladne v úradnej
správe. Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie, ktoré nemá
odkladný účinok. O odvolaní proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie rozhoduje Odvolacia
disciplinárna komisia prostredníctvom Predsedu Odvolacej komisie alebo člena Odvolacej
komisie určeného Predsedom Odvolacej komisie. Voči rozhodnutiu Odvolacej komisie odvolanie
nie je prípustné.
b) o zastavení disciplinárneho konania ak:
1) bol disciplinárne obvinený potrestaný v inom konaní za prejednávané disciplinárne
previnenie a tento trest možno považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za
dostačujúci
2) disciplinárne obvinený po začatí disciplinárneho konania zomrie, alebo bol vyhlásený za
mŕtveho
3) disciplinárne obvinený bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony.
c) o prerušení disciplinárneho konania ak sú splnené podmienky na prerušenie v zmysle čl. 8
bod 3 alebo bod 5 Disciplinárneho poriadku. Pred prerušením disciplinárneho konania vykoná
Predseda disciplinárneho orgánu alebo ním poverený člen disciplinárneho orgánu všetky úkony
potrebné na zabezpečenie priebehu disciplinárneho konania. Ak zanikne dôvod na prerušenie, v
disciplinárnom konaní sa pokračuje. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie.
d) o oslobodení disciplinárne obvineného ak:
1) nebolo dokázané, že skutok sa stal alebo
2) skutok nie je disciplinárnym previnením alebo
3) nebolo dokázané, že skutok spáchal disciplinárne obvinený.
Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie.
e) a uzná disciplinárne obvineného za vinného ak bolo dokázané, že sa stal skutok, ktorý je
predmetom disciplinárneho konania, že ho spáchal disciplinárne obvinený a že skutok je
disciplinárnym previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku a
1) uloží sankciu alebo ochranné opatrenie v zmysle Disciplinárneho poriadku, alebo
2) upustí od uloženia disciplinárnej sankcie, alebo disciplinárneho opatrenia ak vzhľadom na
charakter disciplinárneho previnenia a osobu disciplinárne obvineného považuje samotné
prejednanie veci disciplinárnou komisiou za postačujúce na dosiahnutie účelu
disciplinárneho konania.
Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie.
Rozhodnutie disciplinárneho orgánu obsahuje:
a) Označenie disciplinárneho orgánu Predsedu disciplinárneho orgánu a jeho členov, ktorý vo veci
rozhodovali
b) označenie disciplinárne obvineného menom a priezviskom, dátumom narodenia, trvalým
bydliskom, prípadne iným údajmi, aby nemohol byť zamenený s inou osobou.
c) dátum a miesto vyhlásenia rozhodnutia
d) výrok rozhodnutia
e) odôvodnenie, ak Disciplinárny poriadok neustanovuje niečo iné,
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poučenie o opravnom prostriedku
odsudzujúce rozhodnutie musí rozhodnutie obsahovať výrok o uložení sankcie, ochrannom
opatrení, alebo o upustení od uloženia disciplinárnej sankcie, alebo disciplinárneho opatrenia ak
ide o rozhodnutie, ktorým bol disciplinárne obvinený uznaný vinným
h) pečiatku a podpis Predsedu disciplinárnej komisie s uvedením mena, priezviska a funkcie osôb
rozhodujúcich vo veci.
Pre doručovanie rozhodnutia v zmysle tohto bodu sa primerane použijú ustanovenia čl. 10
Disciplinárneho poriadku.
f)
g)

3.

Článok 14
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
1.
2.
3.

Doručené rozhodnutie, ktoré nemožno napadnúť odvolaním je právoplatné a vykonateľné.
Ako voči rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie, stáva sa právoplatné a vykonateľné jeho
doručením.
Rozhodnutie je vykonateľné, aj keď nenadobudlo právoplatnosť, ak DP proti nemu síce pripúšťa
opravný prostriedok, ale nepriznáva tomuto opravenému prostriedku odkladný účinok. Nepriznanie
odkladného účinku musí byť vo vzťahu k rozhodnutiu výslovne v DP uvedené.

Štvrtá časť
Odvolacie konanie
Článok 15
Odvolací orgán
O odvolaniach proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie rozhoduje ako orgán druhého stupňa Odvolacia
disciplinárna komisia, ak je odvolanie prípustné.
Článok 16
Odvolanie
1.
2.

Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie je odvolanie. Prípustnosť odvolania
musí byť v Disciplinárnom poriadku výslovne uvedená.
Odvolanie má odkladný účinok, len v prípade ak to výslovne ustanovuje Disciplinárny poriadok alebo
iný predpis SZB.
Článok 17
Oprávnené osoby na podanie odvolania

1.

2.

Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (ďalej len
“oprávnená osoba”) sú:
a) osoba, alebo jej zákonný zástupca, ktorej sa rozhodnutie týka, a bolo rozhodnuté v jej neprospech
b) KB SZB, ktorého klubovému príslušníka sa rozhodnutie týka, a bolo rozhodnuté v jeho
neprospech
c) kontrolór SZB
d) iný subjekt, ktorý preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci
e) Antidopingová agentúra Slovenskej republiky proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie vo veci
porušenia antidopingových pravidiel.
Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia Disciplinárnej komisie ho
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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 18
Náležitosti odvolania
1.

2.

Odvolanie obsahuje tieto povinné náležitosti:
a) označenie, ktorému orgánu je určené,
b) označenie osoby, ktorá ho podáva, a to uvedením mena a priezviska, adresy fyzickej osoby a
dátumu jej narodenia, alebo označením názvu právnickej osoby, jej sídla a IČO
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.
Ak odvolanie nespĺňa povinné náležitosti odvolania Predseda Disciplinárnej komisie alebo ním
poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby odstránila nedostatky odvolania v určenej
lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 5 dní. Disciplinárna komisia zároveň poučí osobou, ktorá odvolanie
podala o následkoch neodstránenie nedostatkov odvolania.
Článok 19
Lehota a miesto podania odvolania

1.
2.
3.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie sa podáva Disciplinárnej komisii, ktorá rozhodla v
prvom stupni.
Odvolanie sa podáva v lehote do pätnástich dní odo dňa doručenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie.
Predseda Disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do 15 dní od doručenia odvolania, alebo do
15 dní od uplynutia lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania predloží odvolanie spolu so spisom
Odvolacej disciplinárnej komisii, ak Disciplinárna komisia v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu
sama nevyhovie.
Článok 20
Autoremedúra

1.
2.

Disciplinárna komisia môže o odvolaní rozhodnúť sama, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie.
Ak Disciplinárna komisia odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, predloží vec spolu s výsledkom
doplneného konania a so spisom najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy jej odvolanie došlo na rozhodnutie
Odvolacej komisii.
Článok 21
Rozhodnutie o odvolaní

1.

Odvolacia disciplinárna komisia rozhodne tak, že:

a) Odvolanie odmietne ak:
1)
2)
3)
4)

Osoba, ktorá odvolanie podala neodstránila nedostatky odvolania v lehote určenej podľa čl.
19 bod 3 DP
Odvolanie bolo podané oneskorene
Odvolanie bolo podané osobou, ktorá nie je na podanie odvolania oprávnená
Odvolanie bolo podané osobou, ktorá sa vzdala práva podať odvolanie

b) potvrdí rozhodnutie Disciplinárnej komisie, ak je vecne správne.
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c) rozhodnutie Disciplinárnej komisie zmení ak Disciplinárna komisia:
oslobodila disciplinárne obvineného, hoci neboli splnené podmienky uvedené v čl. 13 bod 1
písm. d) Disciplinárneho poriadku
2) uznala vinným disciplinárne obvineného, hoci neboli splnené podmienky uvedené v čl. 13
bod 1 písm. e) Disciplinárneho poriadku
3) uložila disciplinárnu sankciu alebo ochranné opatrenie, ktoré je neprimerané s
prihliadnutím na podmienky uvedené v čl. 25 bod 1 Disciplinárneho poriadku
4) upustila od uloženia sankcie hoci neboli splnené podmienky uvedené v čl. 25 bod 2
Disciplinárneho poriadku
d) rozhodnutie Disciplinárnej komisie zruší a vec vráti na nové prejednanie a rozhodnutie ak:
1) Disciplinárna komisia nezistila skutkový stav dostatočným spôsobom
2) Disciplinárna komisia nepostupovala pri rozhodovaní v súlade s procesnými pravidlami
uvedenými v Disciplinárnom poriadku a zároveň existuje odôvodnený predpoklad, že pri
správnom procesnom postupe by Disciplinárna komisia rozhodla inak.
Disciplinárna komisia je právnym názorom Odvolacej komisii uvedeným v zrušovacom
rozhodnutí viazaná. Disciplinárna komisia je povinná vykonať úkony, ktoré Odvolacia
disciplinárna komisia nariadila.
e) rozhodnutie Disciplinárnej komisie zruší a rozhodne podľa čl. 13 bod 1 písm. b., c. alebo d.
Disciplinárneho poriadku ak sú splnené tam uvedené podmienky.
Na prejednanie veci pred Odvolacou komisiou sa primerane použijú ustanovenia článku 10
Disciplinárneho poriadku.
Rozhodnutie Odvolacej komisie je pre orgány SZB a osoby s príslušnosťou k SZB, ktorých sa
rozhodnutie dotýka, záväzné.
Rozhodnutie odvolacieho orgánu musí byť odôvodnené.
Ak Odvolacia disciplinárna komisia za obdobných okolností rozhodne inak ako rozhodol 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 komisii bude zistený až po vydaní dvoch nesúladných rozhodnutí, Odvolacia disciplinárna
komisia na základe podnetu člena SZB 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.
V odôvodnených prípadoch môže Odvolacia disciplinárna komisia podať výkladové stanovisko, ktoré je
súčasťou odôvodnenia rozhodnutia, a toto je pre členov SZB všeobecne záväzným pravidlom.
1)

2.
3.
4.
5.

6.

Piata časť
Disciplinárne previnenia, disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia
Článok 22
Disciplinárne previnenia
1.

Disciplinárnym previnením je zavinené:
a) porušenie pravidiel súťaže,
b) porušenie antidopingových pravidiel,
c) porušenie opatrení proti manipulácii súťaže v zmysle ust. § 94 zák. č. 440/2015 Z. z.,
d) porušenie alebo ohrozenie ostatných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z
medzinárodných predpisov a rozhodnutí špecifikovaných v Smernici o dodržiavaní pravidiel
Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a
iných opatrení proti negatívnym javom v športe (v súlade s Pravidlami svetového
antidopingového programu, Antidopingovými pravidlami IBU, WADA a ADA SR, pravidlami
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e)
f)

Svetového antidopingového kódexu a v súlade s ust.§ 94 zák. č. 440/2015 Z. z.),
porušenie predpisov SZB,
porušenie rozhodnutí orgánov SZB.
Článok 23
Disciplinárne sankcie

Za disciplinárne previnenia možno disciplinárne obvinenému v prípade uznania za vinného uložiť
disciplinárne sankcie:
1. Sankcie v zmysle Smernice o dodržiavaní pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení
proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe.
2. Pokarhanie za:
a) ohrozenie záujmov alebo poškodenie dobrého mena SZB alebo jeho záujmov
b) porušeniu základných princípov fair play
c) jednorazové porušeniu:
1) ustanovení uvedených v Pravidlách biatlonu SZB, Stanovách, Smerniciach SZB a ostatných
predpisoch SZB,
2) rozhodnutí orgánov SZB
d) neumiestnenie na svojej výstroji, resp. výzbroji predpísanú reklamu
e) nedodržanie rozmeru, alebo umiestnenia reklamy
f) umiestnenie nepovolenej reklamy na svojej výstroji alebo výzbroji ak takým konaním došlo k
porušeniu v zmysle čl. 22 Disciplinárneho poriadku, a to vo forme ústneho alebo písomného
pokarhania v závislosti od závažnosti disciplinárneho previnenia.
3. Zákaz štartu za:
a) ohrozenie záujmov alebo poškodenie dobrého mena SZB alebo jeho záujmov
b) porušeniu základných princípov fair play
c) jednorazovému porušeniu:
1) uvedených v Pravidlách biatlonu SZB, Stanovách, Smerniciach SZB a ostatných
predpisoch SZB
2) rozhodnutí orgánov SZB
d) neumiestnenie na svojej výstroji, resp. výzbroji predpísanú reklamu
e) nedodržanie rozmeru, alebo umiestnenia reklamy
f) umiestnenie na svojej výstroji alebo výzbroji nepovolené reklamy ak takým konaním došlo k
porušeniu v zmysle čl. 22 Disciplinárneho poriadku, a to ako zákaz štartu na súťažiach na určité
obdobie a/alebo zákaz účasti na tréningových sústredeniach v závislosti od závažnosti
disciplinárneho previnenia.
4. Zákaz činnosti a vylúčenie
a) za disciplinárne previnenie v zmysle čl 22 bodu 1 písm. c) a d) Disciplinárneho poriadku
b) za hrubé porušenie záväzkov SZB voči IBU, SOV a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a
športu SR (MŠ SR)
c) za hrubé porušenie olympijských princípov a princípov fair play
d) za hrubé porušenie záväzkov SZB voči sponzorom
e) za opakované neumiestnenie predpísanej reklamy na svojej výstroji, resp. výzbroji
f) za opakované nedodržanie rozmeru, alebo umiestnenie reklamy
g) za opakované umiestnenie nepovolenej reklamy na svojej výstroji alebo výzbroji
h) za závažné porušenie povinnosti v zmysle ust. § 98 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z. z. ak takým
konaním došlo k porušeniu v zmysle čl. 22 Disciplinárneho poriadku, a to ako zákaz činnosti na
určité obdobie, zákaz činnosti doživotne alebo vylúčenie zo SZB, v závislosti od závažnosti
disciplinárneho previnenia. Vo vzťahu k osobám, ktoré nie sú športovci ani členovia realizačných
tímov možno uložiť aj trest zákaz organizačnej resp. funkcionárskej činnosti, činnosti kontrolóra
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5.

6.

na určité obdobie, doživotný zákaz organizačnej resp. funkcionárskej činnosti alebo vylúčenie zo
SZB, v závislosti od závažnosti disciplinárneho previnenia. V prípade ak disciplinárny orgán
vysloví zákaz činnosti vo vzťahu k osobe, ktorej táto činnosť vyplýva z jej funkcie (vrátane
kontrolóra) vyloví zároveň aj, že výkon tejto funkcie disciplinárne obvineného dňom
právoplatnosti rozhodnutia zaniká.
i) za právoplatné odsúdenie za trestný čin športovej korupcie uloží disciplinárny orgán zákaz
vykonávania športovej činnosti najmenej na dva roky
j) za opakované právoplatné odsúdenie za trestný čin športovej korupcie uloží
disciplinárny orgán doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti
Peňažná pokuta
a) V sume do 50 €
1) za ohrozenie záujmov alebo poškodenie dobrého mena SZB alebo jeho záujmov
2) za porušeniu základných princípov fair play
3) za jednorazové porušeniu:
i.
uvedených v Pravidlách biatlonu SZB, Stanovách, Smerniciach SZB a ostatných
predpisoch SZB,
ii.
rozhodnutí orgánov SZB
b) V sume do 165 €
1) za hrubé porušenie základných princípov fair play,
2) za ohrozenie alebo poškodenie dobrého mena členov SZB ako aj iných osôbs
príslušnosťou k SZB
3) za opakované porušenie:
i.
uvedených v Pravidlách biatlonu SZB, Stanovách, Smerniciach SZB a ostatný
predpisoch SZB,
ii.
rozhodnutí orgánov SZB
iii.
za nerešpektovanie zmluvných záväzkov SZB
c) V sume od 100 € do 350 €
1) za neumiestnenie na svojej výstroji, resp. výzbroji predpísanú reklamu
2) za nedodržanie rozmeru, alebo umiestnenia reklamy
3) za umiestnenie nepovolenej reklamy na svojej výstroji alebo výzbroji
d) V sume od 50 € do 300 € v prípade ak funkcionár SZB
1) nenosí predpísanú reklamu na oficiálnom oblečení
2) nosí na oficiálnom oblečení reklamu, ktorá je v rozpore so zmluvnými vzťahmi SZB,
3) alebo odporuje olympijským, etickým princípom alebo princípom fair play. ak takým
konaním došlo k porušeniu v zmysle čl. 22 Disciplinárneho poriadku
e) Vo výške 30% až 100% z preukázanej škody
spôsobenej
disciplinárne
obvineným
Slovenskému zväzu biatlonu v prípade ak:
1) sa vedome previní voči antidopingovým pravidlám
2) svojím neplnením povinností spôsobí SZB škodu
3) čo aj z nedbanlivosti spôsobí kolíziu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
4) čo aj z nedbanlivosti poškodí majetok SZB
5) čo aj z nedbanlivosti zaviní stratu alebo odcudzenie majetku SZB
6) neoprávnene nakladal s majetkom SZB
7) čo aj z nedbanlivosti spôsobí škodu nedodržaním zmluvných vzťahovo SZB,
interných predpisov SZB (napr.: pravidlá, smernice), IBU, SOV
Pozastavenie vyplácania finančných odmien
a) za hrubé porušenie základných princípov fair play,
b) za ohrozenie alebo poškodenie dobrého mena členov SZB ako aj iných osôb s
príslušnosťou k SZB
c) za opakované porušenie:
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uvedených v Pravidlách biatlonu SZB, Stanovách, Smerniciach SZB a ostatných
predpisoch SZB,
2) rozhodnutí orgánov SZB ak takým konaním došlo k porušeniu v zmysle čl. 22
Disciplinárneho poriadkuP, a to ako pozastavenie vyplácania finančných odmien na dobu
určitú alebo trvale, v závislosti od závažnosti disciplinárneho previnenia.
Krátenie výšky finančného príspevku SZB na podujatie do výšky 1/3 z celkovej sumy bude uložené
organizátorovi podujatia SZB ak tento čo aj z nedbanlivosti:
a) nezabezpečil kontrolu reklamných nálepiek na zbraniach na pridelenom podujatí SZB,
b) a tieto nálepky tam neboli umiestnené v súlade s internými predpismi SZB
c) použil iné štartovné čísla, ako boli dodané SZB bez predchádzajúceho súhlasu vedenia SZB na
podujatí SZB
d) neumiestnil tabuľu sponzorov a reklamné panely sponzorov SZB na podujatí SZB
e) neuverejnil logo niektorého zo sponzorov SZB v propozíciách, štartovných a výsledkových
listinách na podujatí SZB
f) neumiestnil dohodnutú reklamu SZB na oblečení funkcionárov na podujatí SZB
g) použil zákonom nepovolenú reklamu na podujatí SZB, ak takým konaním došlo k porušeniu v
zmysle čl. 22 Disciplinárneho poriadku.
Krátenie výšky finančného príspevku SZB na podujatie do výšky 1/3 z celkovej sumy, resp. uloženie
finančnej pokuty do výšky 1000,- € bude uložené organizátorovi medzinárodného podujatia
organizovaného na Slovensku ak tento čo aj z nedbanlivosti:
a) neuverejnil logo niektorého zo sponzorov SZB v propozíciách, štartovných a výsledkových
listinách na pridelenom podujatí
b) neumiestnil reklamu, predpísanú SZB, na oblečení funkcionárov na pridelenom podujatí
c) použil zákonom nepovolenú reklamu na pridelenom podujatí, ak takým konaním došlo k
porušeniu v zmysle čl. 22 Disciplinárneho poriadku.
Neprijatie za člena
a) za závažné disciplinárne previnenie
1)

7.

8.

9.

Článok 24
Ochranné opatrenia
Za disciplinárne previnenia možno uložiť ochranné opatrenia:
1. pozastavenie výkonu športovej činnosti v prípade ak bola na disciplinárne obvineného podaná obžaloba
pre trestný čin športovej korupcie podľa § 336b zák. č. 300/2005 Z. z. až do skončenia trestného
konania o tomto trestnom čine
2. pozastavenie výkonu funkcie v prípade ak bola na disciplinárne obvineného podaná obžaloba pre
trestný čin športovej korupcie podľa § 336b zák. č. 300/2005 Z. z. až do skončenia trestného konania o
tomto trestnom čine
3. pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti v prípade ak bola na disciplinárne obvineného podaná
obžaloba pre trestný čin športovej korupcie podľa § 336b zák. č. 300/2005 Z. z. až do skončenia
trestného konania o tomto trestnom čine
Článok 25
Zásady ukladania disciplinárnych sankcií a ochranných opatrení
1.

2.

Disciplinárny orgán pri ukladaní sankcií a ochranných opatrení prihliada najmä na závažnosť konania
disciplinárne obvineného, na rozsah a povahu disciplinárneho previnenia, na spôsob konania, následok a
mieru zavinenia.
Disciplinárny orgán môže upustiť od uloženia sankcie alebo ochranného opatrenia za disciplinárne
previnenie, ak prejednanie disciplinárneho previnenia považuje za postačujúce vzhľadom na menej
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3.

4.
5.
6.

závažný charakter porušenej povinnosti, na spôsob konania alebo mieru zavinenia.
Disciplinárny orgán pri ukladaní sankcií a ochranných opatrení prihliada na to, či je sankcia alebo
ochranné opatrenie primerané záujmu SZB a závažnosti disciplinárneho previnenia a zároveň či je
postačujúce na dosiahnutie účelu prevýchovy disciplinárne obvineného.
Disciplinárny orgán neukladá peňažnú pokutu disciplinárnym obvineným, ktorý v čase spáchania
disciplinárneho previnenia nedosiahli 18 rok života.
Disciplinárne sankcie uvedené v čl. 23 Disciplinárneho poriadku možno uložiť samostatne alebo možno
uložiť viac týchto sankcií popri sebe.
Ochranné opatrenie možno uložiť disciplinárne obvinenému samostatne, alebo popri disciplinárnych
sankciách, alebo aj pri upustení od uloženia disciplinárnej sankcie.

Šiesta časť
Spoločné ustanovenia
Článok 26
Rozhodovanie a rokovanie disciplinárnych orgánov
1.
2.
3.

4.

5.

Rozhodnutia disciplinárnych orgánov sa prijímajú vo forme uznesenia.
Vo veciach zásadného právneho významu môžu disciplinárne orgány pred rozhodnutím vo veci
požiadať o výklad predpisov Prezídium SZB.
Ak skutočnosť alebo údaj, ktorý je potrebné zistiť alebo overiť ako podklad k rozhodnutiu
disciplinárneho orgánu, je vedený v informačnom systéme SZB alebo je verejne prístupný v
informačnom systéme športu alebo inom verejnom registri a je možné overiť ho bezodplatne
vzdialeným prístupom (prostredníctvom internetu), disciplinárny orgán si zistenie alebo overenie takej
skutočnosti alebo údaju zabezpečí vo vlastnej pôsobnosti.
Na disciplinárne konanie pred Odvolacou disciplinárnou komisiou sa primerane použijú
ustanovenia o konaní pred Disciplinárnou komisiou ak nie je v DP, najmä jeho Štvrtej časti uvedené
inak.
Všetky písomnosti, vrátane rozhodnutí, aj tie ktoré sú určené do vlastných rúk sa považujú za doručené
adresátovi aj vtedy, ak sa zásielka vráti z adresy, ktorú na tieto účely uviedol, s tým, že adresát je
neznámy, a to dňom, keď bola zásielka vrátená disciplinárnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom
nedozvedel.
Článok 27
Dokumentácia disciplinárneho konania

1.

2.

Z rokovaní disciplinárneho orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky podstatné údaje o
začatí, priebehu a záveroch prejednania veci. Zápisnicu podpisuje predseda disciplinárneho orgánu a
zapisovateľ zúčastnení na prejednávaní veci.
Všetky rozhodnutia disciplinárnych orgánov prijaté v rámci disciplinárneho konania sa zverejňujú na
webovom sídle SZB a evidujú sa v archíve úradných správ elektronicky alebo tlačenej forme.
Článok 28
Evidencia Disciplinárnych sankcií a Ochranných opatrení

1.

2.

Záznamy o uložených sankciách a určených ochranných opatreniach fyzickým osobám a právnickým
osobám vedú disciplinárne orgány v evidencii rozhodnutí SZB a zverejňujú sa na športovom portáli, ak
sú na to vytvorené technické podmienky.
SZB zabezpečuje zverejnenie rozhodnutí disciplinárnych orgánov v úradnej správe a archiváciu
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3.

disciplinárnych vecí v tlačenej forme, ak nie je vedená evidencia iba v elektronickej forme.
Sankcie a Ochranné opatrenia uložené alebo určené osobám sa evidujú na kartu dotknutej osoby.

Siedma časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 29
Prechodné ustanovenia
1.
2.

3.

V disciplinárnych konaniach začatých pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto Disciplinárneho
poriadku sa pokračuje podľa ustanovení tohto disciplinárneho poriadku.
Disciplinárne konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku a úkony
v ňom vykonané majú rovnaké účinky ako disciplinárne konanie začaté a úkony vykonané podľa tohto
Disciplinárneho poriadku.
Disciplinárne sankcie a opatrenia uložené podľa doterajších disciplinárnych predpisov ostávajú platné a
účinné.
Článok 30
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Na disciplinárne konanie sa subsidiárne vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
Disciplinárne konanie vrátane odvolacieho konania musí byť právoplatne skončené do dvoch rokov odo
dňa jeho začatia. Uplynutím tejto doby sa disciplinárne konanie zastavuje. O zastavení sa rozhodnutie
nevydáva. Odvolacia disciplinárna komisia môže rozhodnúť o predĺžení doby na prejednanie veci v
disciplinárnom konaní.
Článok 31
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa doterajší disciplinárny poriadok SZB S úpravami schválenými Prezídiom SZB dňa:
9.10.2004, 29.12.2004, 8.10.2005, 23.4.2006, 20.6.2006,14.10.2006, 1.4.2007, 13.10.2007, 5.4.2008,
12.10.2008, 5.4.2009, 10.10.2009, 27.12.2009, 10.4.2010, 15.5.2010, 16.10.2010, 28.5.2011, 8.10.2011,
31.3.2012, 13.10.2012, 16.3.2013, 8.4.2014, 11.10.2014, 29.03.2015, 24.11.2015, 22.12.2015, 28.04.2018.
Článok 32
Účinnosť
Tento
Disciplinárny
zhromaždením SZB.

poriadok

nadobúda

platnosť a účinnosť dňom
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jeho schválenia

Valným

