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Disciplinárny poriadok
Disciplinárny poriadok združenia slúži k objasneniu a posúdeniu previnenia sa voči
stanovám združenia, prestupového poriadku, pravidlám krasokorčuľovania a športovej
morálky člena združenia. Upravuje postup pri prejednávaní disciplinárnych priestupkov, ku
ktorým dôjde pri výkone krasokorčuľovania, alebo činnosti spojenou s krasokorčuľovaním.
I. Úvodné ustanovenie
1) Disciplinárnym konaním sa rozumie prejednávanie disciplinárneho previnenia jednotlivca a
prijatie opatrení, ktoré vedú k jeho náprave.
2) Disciplinárnym previnením je:
a) správanie sa jednotlivca ( pretekára, trénera, rozhodcu, funkcionára a pod.), ktorý
porušuje pravidlá krasokorčuľovania, stanovy združenia v takej miere, že z výchovného
hľadiska je potrebné použiť niektoré z nižššie uvedených trestov
b) porušenie prijatých zásad Európskej charty o kódexe morálky v športe
3) Za disciplinárne previnenie sa ukladajú disciplinárne tresty, ktoré stanovujú disciplinárne
orgány.
II. Druhy trestov
1)

V disciplinárnom konaní je možné uložiť tieto tresty:
a) napomenutie
b) pokarhanie
c) zastavenie pretekárskej činnosti
d) zákaz výkonu funkcie
e) vylúčenie zo združenia

a) napomenutie - je najmiernejším trestom, vyslovuje sa v prípadoch menej závažných,
spravidla ak sa jedná o prvé previnenie. Udeľuje sa v ústnej forme.
b) pokarhanie - je dôraznejšou formou trestu, ktorý sa ukladá v prípadoch závažnejšieho
previnenia. Udeľuje sa v ústnej forme.
c) zastavenie pretekárskej činnosti - sa ukladá za závažné a opakujúce sa previnenie. Pri
jeho previnení sa musí určiť doba zastavenia činnosti, ako aj skutočnosť, či sa týka len
domácich pretekov, alebo aj medzinárodných súťaží. Podľa závažnosti je možné zastaviť
činnosť na 1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, 6 mesiacov a 12 mesiacov. Pri zastavení činnosti
nie dlhšej ako 6 mesiacov vzhľadom na iné okolnosti je možné tento trest uložiť podmienečne
na dobu rovnajúcu sa najmenej dobe trestu. Udeľuje sa v písomnej forme.
d) zákaz výkonu funkcie - sa ukladá všetkým ostatným členom združenia ( okrem pretekárov)
za závažné a opakujúce sa priestupky súvisiace s činnosťou združenia. Pri jeho uložení sa musí
určiť doba zastavenia činnosti. Zákaz výkonu funkcie sa oznamuje v písomnej forme.
e) vylúčenie - sa ukladá za zvlášť závažné a predovšetkým opakujúce sa hrubé porušovanie
stanov združenia, pravidiel krasokorčuľovania a zásad športovej etiky. Tento trest podlieha
ustanoveniu stanov združenia čl. 3, bod 4.
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III. Disciplinárne orgány
1)

Disciplinárne konanie vykonáva disciplinárna komisia.

2)
Disciplinárna komisia je trojčlenná. Tvorí ju predseda a dvaja členovia. Disciplinárnu
komisiu volí a odvoláva členská schôdza vždy na obdobie 2 rokov.
3)
V prípadoch previnenia funkcionárov, rozhodcov, trénerov a pod. môže dať návrh na
začatie disciplinárneho konania člen združenia.
IV. Zásady ukladania disciplinárnych trestov
1)
-

Disciplinárny orgán zaháji disciplinárne konanie na základe:
podnetu trénera, alebo rozhodcu
podnetu výboru združenia
podnetu ďalšej osoby združenia
pozitívneho výsledku dopingovej skúšky

2)
Za jedno a to isté previnenie nie je možné uložiť viac druhov trestov. Pri ukladaní
trestu sa nemusí dodržiavať postupnosť uvedených trestov , ktoré sú uvedené v ods. II.
bode.1 tohoto poriadku.
3)
Ak disciplinárna komisia prejednáva niekoľko súbežných previnení jednotlivca, vysloví
trest za najzávažnejšie a k ostatným prihliada , ako na priťažujúcu okolnosť.
4)
Pri ukladaní trestu disciplinárna komisia prihliada ako k poľahčujúcej okolnosti najmä
k tomu, ak previnilec:
- sa pred previnením riadne choval
- bol k previneniu vyprovokovaný
- nahradí dobrovoľne škodu, ktorú spôsobil
- prejavil úprimnú ľútosť
- sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil
5)
Pri ukladaní trestu disciplinárna komisia prihliada ako k priťažujúcej okolnosti najmä k
tomu, ak previnilec:
- sa previnenia dopustil zámerne, s cieľom dosiahnuť vlastný prospech
- zviedol k previneniu aj iného
- dopustil sa previnenia pod vplyvom alkoholu, resp. omamných látok
- svojim previnením vážne poškodil dobré meno združenia

V. Disciplinárne konanie
1)
Disciplinárna komisia zaháji disciplinárne konanie z vlasnej iniciatívy, alebo na návrh
osôb uvedených v odst. IV. bode 1 tohoto poriadku.
2)
Disciplinárne konanie je možné začať, ak odo dňa kedy sa disciplinárna komisia o
previnení dozvedela, neuplynulo viac ako 5 mesiacov, najdlhšie však 12 mesiacov odo dňa,
kedy k previneniu došlo s výnimkou prípadu, kedy vo veci prebieha trestné konanie.
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3)
Disciplinárne konanie môže byť znovu obnovené, ak v skúmanom previnení, sa
vyskytnú nové okolnosti , ktoré môžu mať podstatný vplyv na posúdenie predmetného
previnenia.
4)
Disciplinárna komisia je oprávnená prizvať k riešeniu priestupku aj iné osoby, resp.
vyžiadať si ich písomné vyjadrenie, prípadne potrebnú dokumentáciu.
5)
Previnilcovi musí byť danná možnosť, aby sa ku všetkým skutočnostiam súvisiacimi s
previnením mohol osobne, alebo písomne vyjadriť a to ešte pred prípadným uložením trestu. U
pretekárov sa previnenie prejednáva v súčinnosti s ich trénerom a rodičom.
6)
Po dostatočnom objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne disciplinárna
komisia tak, že :
a) disciplinárne konanie zastaví, ak zistí, že k previneniu nedošlo
b) od potrestania upustí a konanie zastaví, ak príde k záveru, že samotné disciplinárne
konanie už splnilo svoj výchovný účinok
c) uloží trest podľa odst. II. tohoto poriadku
7)
O prerokovávaní priestupku sa vedie príslušný protokol. Rozhodnutie disciplinárnej
komisie sa do 10 dní od rozhodnutia oznámi odporcovi dopručeným listom, v kópii
navrhovateľovi a výboru združenia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahuje výrok trestu,
stručné zdôvodnenie a poučenie o možnosti odvolania.
8)
U osôb mladších ako 18 rokov pri prejednávaní priestupku musí byť prítomný jeho
zákonný zástupca.
VI. Odvolacie konanie
1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa môže previnilec písomne odvolať na výbor
združenia do 15 dní od jeho oznámenia, resp. doručenia písomnosti. Výbor združenia je
povinný zvolať členskú schôdzu, ako najvyšší odvolací orgán do 30 dní odo dňa doručenie
odvolania na výbor združenia. Odvolanie má odkladný účinok .
2)
Poplatok za odvolanie činí 5.- €. Jeden diel poštovej poukážky, ktorou bol poplatok
odvolaciemu orgánu uhradený, musí byť priložený k písomnému odvolaniu.
3)
Členská schôdza rozhodne ako odvolací orgán tak že :
a) potvrdí rozhodnutie disciplinárnej komisie
b) odvolanie zamietne, ak je podané oneskorene, alebo je podané nepríslušnou osobou, alebo
nebol priložený doklad o zaplatení poplatku na odvolanie
c) rozhodnutie disciplinárnej komisie zruší, ak v prerokovávanom prípade nedošlo k porušeniu
tohoto poriadku
d) rozhodnutie disciplinírnej komisie zmení, ak mal byť uložený iný druh trestu, resp. iná
výmera.
4)
Výsledok odvolacieho konania výbor združenia oznámi doporučeným listom
odvolávajúcemu sa do 10 dní od rozhodnutia členskej schôdze.
5)

Previnilec má právo zúčastniť sa prerokovávania veci pre odvolacím orgánom.
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6)

Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné.

VII. Charakteristika previnenia
1)
Nešportové správanie, neplnenie si základných tréningových povinností, správanie,
ktoré narušuje celkový dojem športovej atmosféry a je v rozpore so zásadami fair - play.
( trest : napomenutie, pokarhanie )
2)
Hrubé nešportové správanie, správanie uvedené v ods. VII. v bode l tohoto poriadku v
mimoriadne hrubej podobe, alebo porušenie pravidiel krasokorčuľovania.
( trest : pokarhanie, zastavenie pretekárskej činnosti, zákaz výkonu funkcie )
3)
Porušenie pravidiel krasokorčuľovania, porušenie stanov ako aj vnútorného
organizačného poriadku združenia. Uvedenie nesprávnych údajov, neoprávnený štart na
pretekoch, nenastúpenie na súťaž, neplnenie si povinnosti trénera, rozhodcu, alebo
funkcionára. Jednanie v rozpore so zásadami športovej morálky, snaha ovplyvňovať výsledok,
pozitívny výsledok dopingovej skúšky a pod.
( trest : zastavenie pretekárskej činnosti, zákaz výkonu funkcie )
4)
Zásadné a opakované porušovanie stanov a vnútorného organizačného poriadku
združenia, ohováranie združenia a poškodzovanie jeho dobrého mena na verejnosti.
( trest : vylúčenie zo združenia)

VIII. Záverečné ustanovenie
1)
Ak dôjde k previneniu, ktoré nie je výlučne špecifikované v odst. VII. tohoto poriadku,
posudzuje sa podobne ako previnenie svojim obsahom a charakterom najbližšie. Ak nie je
možné ani takto previnenie posúdiť, disciplinárna komisia, resp. odvolací orgán majú právo
uložiť trest podľa vlastného rozhodnutia.
2)
Disciplinárne orgány vedú evidenciu trestov, ktoré uložili a zaznamenávajú ich ( okrem
napomenutia ) do registračných preukazov KC Košice.
3)
Disciplinárna komisia, resp. členská schôdza ako odvolací orgán môžu uložiť náhradu
nákladov disciplinárneho konania až do výšky 20.-€. Povinnosť uhradiť náhradu má potrestaný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o úhrade nákladov disciplinárneho
konania.
4)
Výklad tohto poriadku vykonáva len disciplinárna komisia. Jeho zmeny a doplnky
schvaľuje členská schôdza združenia.
5)

Tento disciplinárny poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia členskou schôdzou
združenia.
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IX. Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou združenia
21.4.2009.

Jozef LACHVÁČ
…………………………..
predseda výboru združenia

Miroslav HRIŇÁK
…………………………………..
tajomník výboru združenia

Originál platného Disciplinárneho poriadku je uložený na sekretariáte združenia a je podpísaný oboma
štatutárnymi zástupcami združenia.

