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Disciplinárny poriadok SKoZ 
PREAMBULA  

Výrazom dobrých vzťahov medzi jednotlivcami a kolektívami v kolkárskom športe je čestné a slušné 
vystupovanie jednotlivých hráčov, trénerov, rozhodcov a ostatných funkcionárov pri realizovaní 
športovej činnosti a rešpektovania príslušných platných noriem, schválených riadiacimi orgánmi 
kolkárskeho zväzu. 

Nemožno však vylúčiť vybočenie vystupovania či už jednotlivca alebo kolektívu z medzí 
stanovených normami a požiadavkami poriadku. 

V disciplinárnom konaní majú byť náležite prerokované a spravodlivo posúdené prípadné 
disciplinárne previnenia. 

ČASŤ PRVÁ 
Úvodné ustanovenia 

 
Čl. 1 

Rozsah pôsobnosti 

(1) Tento disciplinárny poriadok (ďalej len „DP“) upravuje postup príslušných orgánov (ďalej len 
„disciplinárny orgán“) pri disciplinárnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení disciplinárneho 
trestu. 

(2) V disciplinárnom konaní sa prerokúvajú najmä tieto previnenia: 
a) Porušenie povinností člena kolkárskeho oddielu, ktoré je prejavom nekázne a z hľadiska 

spoločensko-morálneho vyžaduje disciplinárne konanie. 
b) Porušenie či nedodržanie povinností uložených vnútornými predpismi a normami schválenými 

príslušným orgánom Slovenského kolkárskeho zväzu. 
c) Narušenie poriadku, súvisiace so športovými súťažami a pri príprave na ne, za ktoré nesú 

zodpovednosť družstvá a kolkárske oddiely. 
d) Uvedenie nesprávneho alebo neúplného údaju alebo zatajenie požadovaného údaju, aj keď je 

uložená povinnosť takýto údaj uviesť. 

(3) Postup podľa tohto DP sa nepoužije pri uložení poriadkovej pokuty kolektívu (družstvu, oddielu)  
podľa rozpisu príslušnej súťaže, pokiaľ výška poriadkovej pokuty nepresiahne 100 EUR. Ak  kolektív 
nesúhlasí s uloženou poriadkovou pokutou a neuhradí ju, musí príslušný disciplinárny orgán, ak trvá 
na uložení pokuty, zahájiť disciplinárne konanie podľa tohto disciplinárneho poriadku. 

 
Čl. 2 

Základné pravidlá konania 

(1) Disciplinárny orgán je povinný sa svedomito a zodpovedne zaoberať každou vecou, ktorá je 
predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, 
ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. 

Účastníkom konania musí disciplinárny orgán poskytovať pomoc a poučenie, aby pre neznalosť 
tohto disciplinárneho poriadku neutrpeli v konaní ujmu. 

(2) Rozhodnutia disciplinárneho orgánu musia vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 
Konanie je treba viest tak, aby posilovalo dôveru účastníkov konania i ostatných osôb v správnosti 
rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia boli presvedčivé a viedli účastníkov konania a ostatné osoby 
k dobrovoľnému plneniu ich povinností. 
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(3) Účastníci konania spolupracujú s disciplinárnymi orgánmi v priebehu celého konania. 

(4) Všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti. 

ČASŤ DRUHÁ 
Disciplinárne orgány a ú častníci konania 

 
Čl. 3 

Príslušnos ť 

(1) O disciplinárnych previneniach podľa čl. 1 ods. 2 písm. a) rozhoduje výbor kolkárskeho oddielu. 

(2) O disciplinárnych previneniach podľa čl. 1 ods. 2 písm. b) a c) rozhoduje: 
a) Disciplinárna komisia alebo poverená komisia zväzového orgánu (regionálneho/krajského, 

SKoZ) riadiaceho majstrovskú súťaž, v ktorej došlo k previneniu. 
b) Disciplinárna komisia alebo poverená komisia okresného (ak je ustanovený) alebo 

regionálneho/krajského kolkárskeho zväzu, ak došlo k previneniu v súvislosti s inou než 
majstrovskou súťažou. 

(3) O disciplinárnom previnení podľa čl. 1 ods. 2 písm. d) rozhoduje disciplinárna komisia alebo 
poverená komisia zväzového orgánu, voči ktorému k previneniu došlo. 

(4) Ak nie je ustanovená disciplinárna komisia alebo poverená komisia, výkonný výbor príslušného 
kolkárskeho zväzu ustanoví disciplinárnu komisiu k riešenému prípadu. 

(5) O disciplinárnych previneniach reprezentantov a trénerov reprezentačných družstiev, týkajúcich 
sa reprezentácie, rozhodne VV SKoZ alebo jeho disciplinárna komisia. 

(6) V pochybnostiach, kto má o previnení rozhodnúť, je záväzné stanovisko VV SKoZ. 
 

Čl. 4 
Vylúčenie členov disciplinárneho orgánu 

(1) Člen disciplinárneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania vo veci, ak so zreteľom 
na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho 
zaujatosti. 

(2) Z prejednávania a rozhodovania pred disciplinárnym orgánom je vylúčený taktiež ten, kto sa 
v tejto veci zúčastnil konania ako člen disciplinárneho orgánu iného stupňa. 

(3) Účastník konania oznámi disciplinárnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu člena 
disciplinárneho orgánu, akonáhle sa o nich dozvie. 

(4) O tom, či je člen disciplinárneho orgánu z konania vylúčený, rozhoduje 
a) príslušný výkonný výbor kolkárskeho zväzu, ktorý disciplinárnu komisiu alebo poverenú 

komisiu zriadil; 
b) členská schôdza kolkárskeho oddielu, pokiaľ vo veci rozhoduje výbor oddielu. 

(5) Ak bolo príslušným orgánom rozhodnuté, že člen disciplinárneho orgánu je vylúčený, urobí tento 
zároveň opatrenia k zaisteniu riadneho vykonania ďalšieho konania. 

(6) Proti rozhodnutiu o vylúčení člena disciplinárneho orgánu nemožno podať samostatné odvolanie. 
 

Čl. 5 
Účastníci konania 

(1) Účastníkom konania je ten, o jeho právach alebo povinnostiach, vyplývajúcich z vnútorných 
predpisov Slovenského kolkárskeho zväzu (ďalej len „SKoZ“) má byť v konaní rozhodované alebo 
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jeho práva alebo povinnosti, vyplývajúce z vnútorných predpisov SKoZ, môžu byť rozhodnutím 
priamo dotknuté; účastníkom konania je i ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach 
alebo povinnostiach, vyplývajúcich z vnútorných predpisov SKoZ, priamo dotknutý, a to až do doby, 
než sa preukáže opak. 

(2) Účastník môže samostatne konať v tom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi 
nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. 

 
Čl. 6 

Zastupovanie 

(1) Účastníka konania, ktorý nemôže v konaní konať samostatne, môže zastupovať ním 
splnomocnený zástupca. 

(2) Plnomocenstvo k zastupovaniu je treba preukázať písomnou plnou mocou alebo plnou mocou 
prehlásenou do protokolu. Disciplinárny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukázania 
plnou mocou upustiť. 

ČASŤ TRETIA 
Priebeh konania 

 
Čl. 7 

Začiatok konania 

(1) Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo z podnetu disciplinárneho orgánu. 

(2) Konanie je zaťaté dňom, kedy podanie účastníka konania došlo disciplinárnemu orgánu 
príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konania začína z podnetu disciplinárneho orgánu, je 
konanie začaté dňom, kedy tento orgán učinil voči účastníkom konania prvý úkon. 

(3) O začatí konania upovedomí disciplinárny orgán všetkých známych účastníkov konania; ak mu 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, upovedomí ich o začatí konania zverejnením napr. v 
spravodajcovi príslušného kolkárskeho zväzu alebo iným obdobným spôsobom (spravodajca 
príslušnej súťaže a pod.). 

(4) Konanie nemožno zahájiť, ak uplynie od previnenia lehota dlhšia ako šesť mesiacov. 
 

Čl. 8 
Podanie 

(1) Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do protokolu príslušnému disciplinárnemu orgánu, 
výkonnému výboru príslušného kolkárskeho zväzu alebo výboru oddielu. 

(2) Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Z podania musí byť jasné, kto ho podáva, v ktorej veci sa 
týka a čo sa navrhuje. 

(3) Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti alebo vykazuje nedostatky, vyzve disciplinárny 
orgán k jeho doplneniu, resp. odstráneniu, v stanovenej lehote. Ak oslovená osoba nevyhovie tejto 
výzve v stanovenom termíne, podanie sa odloží. 

(4) Na žiadosť účastníka konania musí byť prijatie podania potvrdené. 
 

Čl. 9 
Postúpenie 

(1) Ak podané podanie neprináleží disciplinárnemu orgánu k rozhodovaniu, je povinný podanie 
bezodkladne postúpiť príslušnému disciplinárnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka konania. 
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Čl. 10 
Ústne konanie 

(1) Disciplinárny orgán nariadi ústne konanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje 
k jej objasneniu. 

(2) Ústne konania je neverejné, pokiaľ disciplinárny orgán nestanoví inak. 
 

Čl. 11 
Protokol 

(1) O ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o prevedených dôkazoch, 
o vyjadrení účastníkov konania, o ústnom konaní a o hlasovaní spíše disciplinárny orgán protokol. 

(2) Z protokolu musí byť jasné, kto, kde a kedy konanie robil, predmet konania, ktoré osoby sa ho 
zúčastnili, ako konanie prebiehalo, aké návrhy boli podané a aké opatrenia boli prijaté; v protokole 
o hlasovaní sa uvedie tiež výrok rozhodnutia a výsledok hlasovania. 

(3) Protokol podpisujú po prečítaní všetky osoby, ktoré sa konania zúčastnili, a člen disciplinárneho 
orgánu, ktorý konanie viedol, protokol o hlasovaní všetci prítomní členovia disciplinárneho orgánu. 
V prípade odmietnutia podpísania protokolu, sa dôvody tohto odmietnutia a námietky proti obsahu 
protokolu v protokole zaznamenajú. 

 
Čl. 12 

Doručovanie 

(1) Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk. 

(2) Ak nebol adresát písomnosti, ktorá má byť doručená do vlastných rúk, zastihnutý, aj keď sa 
v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ uloží písomnosť v miestne príslušnej prevádzky držiteľa 
poštovej licencie a adresáta o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si adresát nevyzdvihne 
písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje  za deň doručenia, aj keď 
sa adresát o uložení nedozvedel. 

(3) Ak adresát odoprel bezdôvodne písomnosť prijať, je doručená dňom, kedy jej prijatie bolo 
odoprené; na to doručovateľ adresáta upozorní. 

(4) Ak má účastník konania, ktorý sa zdržuje v zahraničí alebo tam má sídlo, zástupcu v tuzemsku, 
doručí sa písomnosť tomuto zástupcovi. 

(5) Písomnosti, ktoré sú určené kolkárskym oddielom, sa doručujú tomu, kto je oprávnený za 
kolkársky oddiel konať. Oprávnenie konať má osoba (osoby) uvedená (uvedené) na „Evidenčnom 
liste oddielu“. Evidenčné listy oddielov sú uložené na sekretariáte SKoZ. 

(6) Ak má účastník konania zástupcu s plnou mocou pre cele konanie, doručuje sa písomnosť iba 
tomuto zástupcovi. Ak má však účastník konania osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa 
písomnosť nie len zástupcovi, ale aj jemu. 

(7) Dňom doručenia oznámenia v zmysle čl. 7 ods. 3 je pätnásty deň nasledujúci odo dňa 
zverejnenia oznámenia v spravodajcovi príslušného kolkárskeho zväzu alebo v spravodajcovi 
príslušnej súťaže. 

 
Čl. 13 

Lehoty 

(1) Ak je to treba, stanoví disciplinárny orgán k vykonaniu úlohy v konaní primeranú lehotu. 

(2) Do lehoty sa nezapočítava deň, kedy došlo k skutočnosti určujúci začiatok lehoty. Lehoty určené 
podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje 
s dňom, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak nie je takýto deň v mesiaci, končí 
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lehota posledným dňom mesiaca. Ak pripadne koniec lehoty na deň pracovného voľna, je posledným 
dňom lehoty najbližší ďalší pracovný deň. 

(3) Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty podané podanie u disciplinárneho orgánu, 
alebo je preukázateľne podaná poštová zásielka obsahujúca podanie. 

(4) Pri pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

(5) Disciplinárny orgán odpustí zo závažných dôvodov zmeškanie lehoty, ak o to požiada účastník 
konania do 15 dní odo dňa, kedy pominula príčina zmeškania, a ak urobí v tejto lehote zmeškaný 
úkon. Disciplinárny orgán môže tejto žiadosti priznať odkladný účinok. 

(6) Zmeškanú lehotu nemožno odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť úkon urobený, uplynie šesť 
mesiacov. 

(7) Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty sa nie je možné odvolať. 
 

Čl. 14 
Prerušenie konania 

(1) Disciplinárny orgán preruší konanie, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v stanovenej lehote 
odstránil nedostatky podania. 

(2) Disciplinárny orgán môže tiež prerušiť konania najdlhšie na dobu 30 dní, ak to z dôležitých 
dôvodov navrhnú účastníci konania. 

(3) Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nie je možné odvolať. 

(4) Disciplinárny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo z podnetu účastníka konania, 
akonáhle pominuli prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, poprípade akonáhle uplynula lehota 
uvedená v ods. 2. 

(5) Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto disciplinárneho poriadku nebežia.  
 

Čl. 15 
Zastavenie konania 

(1) Disciplinárny orgán zastaví konanie, ak vezme účastník návrh na jeho začatie späť alebo ak 
odpadol dôvod konania začatého z podnetu disciplinárneho orgánu. 

(2) Disciplinárne konanie sa zastaví v prípade, kedy sa ukáže, že k previneniu nedošlo, že previnilec 
nieje registrovaným členom SKoZ alebo že zomrel; v prípade kolkárskeho oddielu, pokiaľ tento 
zanikol. 

 
Čl. 16 

Náklady konania 

(1) Náklady konania, ktoré vznikli disciplinárnemu orgánu, nesie tento orgán. Náklady, ktoré 
v konaní vznikli účastníkovi konania, nesie účastník. 

 
Čl. 17 

Dokazovanie 

(1) K dokazovaniu je možné použiť všetkých prostriedkov, ktorými možno zistiť a objasniť 
skutočný stav veci a ktoré sú v súladu s obecne záväznými právnymi predpismi. 

(2) Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. 

(3) Disciplinárny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky 
dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. 
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ČASŤ ŠTVRTÁ 
Rozhodnutie 

Čl. 18 

(1) Rozhodnutie musí byť v súlade s disciplinárnym poriadkom, musí byť vydané orgánom k tomu 
príslušným, vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a obsahovať predpísané náležitosti. 

 
Čl. 19 

Náležitosti rozhodnutia 

(1) Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. 

(2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania 
povinnosť k plneniu, stanoví pre neho disciplinárny orgán lehotu. 

(3) V odôvodnení rozhodnutia disciplinárny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhod-
nutia a akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov. 

(4) Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu 
odvolať, v akej lehote, ku ktorému orgánu a kde možno odvolanie podať a číslo účtu pre uhradenie 
poplatku v prípade podania odvolania v zmysle čl. 23 ods. 3. 

(5) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie tiež orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum 
vydania rozhodnutia, mená a priezviská účastníkov konania. Rozhodnutie musí byť podpísané 
s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby, a opatrené pečiatkou, pokiaľ ju 
disciplinárny orgán vlastní. 

(6) Chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia 
disciplinárny orgán kedykoľvek i bez návrhu opraví a vyrozumie o tom účastníkov konania. 

 
Čl. 20 

Lehota pre rozhodnutie 

(1) V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na základe dokladov predložených 
účastníkom konania, rozhodne disciplinárny orgán bezodkladne. 

(2) V ostatných prípadoch je disciplinárny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začiatku 
konania; v zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom k povahe 
veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane na požiadanie predĺžiť odvolací orgán. 

(3) Ak nemôže disciplinárny orgán rozhodnúť do 30, poprípade do 60 dní, je povinný o tom 
účastníka konania s uvedením dôvodov písomne upovedomiť. 

 
Čl. 21 

Oznámenie rozhodnutia 

(1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto 
rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia. 

(2) Účastníkovi konania, ktorý je prítomný, môže byť rozhodnutie oznámené ústnym vyhlásením; 
deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je dňom oznámenia rozhodnutia, len pokiaľ sa prítomný účastník 
konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. 

(3) Rozhodnutie zašle disciplinárny orgán 
a) príslušnému odvolaciemu orgánu a  
b) sekretariátu SKoZ v prípade, kedy VV SKoZ nie je príslušným odvolacím orgánom, najneskôr 

do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 



 _____   Slovenský kolkársky zväz   ___________________________________________________________  

 

 8

Čl. 22 
Právoplatnos ť a vykonate ľnos ť rozhodnutia 

(1) Rozhodnutie, proti ktorému sa nie je možné odvolať, je právoplatné. 

(2) Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti nemu nie je možné odvolať. 
 

Čl. 23 
Odvolacie konania 

(1) Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu má účastník právo podať odvolanie, pokiaľ sa účastník 
konania odvolania písomne alebo ústne do protokolu nevzdal. 

(2) Príslušnosť k odvolaniu sa stanoví takto: 
a) O odvolaní proti rozhodnutiu výboru kolkárskeho oddielu rozhoduje členská schôdza 

kolkárskeho oddielu. 
b) O odvolaní proti rozhodnutiu iného disciplinárneho orgánu rozhoduje výkonný výbor 

zväzového orgánu, jeho disciplinárny orgán rozhodol v I. inštancii. 

(3) Odvolanie je treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnemu 
orgánu, ktorý vo veci rozhodol. 

Pri podaní odvolania je nutné zaplatiť poplatok za odvolanie vo výške 50 EUR a kópiu dokladu 
o zaplatení priložiť k odvolaniu. Poplatok za odvolanie sa vráti odvolávajúcemu sa, ak odvolací orgán 
rozhodnutie zmení v zmysle zmiernenia trestu alebo zruší, alebo disciplinárny orgán, ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal, odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. 

(4) V prípade, že podané odvolanie nemá potrebné náležitosti, neprerokováva sa. 

(5) Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, 
podal opravný prostriedok po lehote, má sa za to, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do troch 
mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

(6) Riadne podané odvolanie má odkladný účinok. 

(7) Disciplinárny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, vyrozumie ostatných účastníkov 
konania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu vyjadrili a podľa potreby doplnia 
konanie vykonaním nových navrhnutých dôkazov. 

(8) Disciplinárny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak 
odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako 
odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania vyslovia súhlas. 

(9) Ak nerozhodne disciplinárny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho 
so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu odvolanie došlo. 

(10) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nutné, doterajšie 
konanie doplní, poprípade zistené závady odstráni. 

(11)  Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a 
rozhodnutie potvrdí. 

(12) Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti disciplinárnemu orgánu, ktorý ho vydal, k novému 
prerokovaniu a rozhodnutiu, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; 
disciplinárny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný. 

(13)  Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nie je možné ďalej odvolať. 

(14)  Odvolací orgán má právo najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania rozhodnutia disciplinárneho 
orgánu začať odvolacie konanie z vlastného podnetu, ak dôjde k záveru, že rozhodnutie 
disciplinárneho orgánu by malo byť zrušené alebo zmenené. 
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Čl. 24 
Mimoriadny opravný prostriedok 

(1) Rozhodnutie, ktoré je v právoplatné, s výnimkou rozhodnutia o odvolaní vydaného Výkonným 
výborom SKoZ, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať Disciplinárna komisia Výkonného 
výboru SKoZ (ďalej len DK VV SKoZ) 

(2) Ak nie je podnet k preskúmaniu rozhodnutia dôvodný, oznámi DK VV SKoZ túto skutočnosť 
navrhovateľovi písomne. 

(3) DK VV SKoZ nemôže mimo odvolacie konanie rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí 
šiestich mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. 

(4) DK VV SKoZ rozhodnutie zruší alebo zmení, najmä v prípade, kedy 
a) bolo vydané v rozpore s týmto disciplinárnym poriadkom; 
b) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a 

nemohli byť v konaní uplatnené bez zavinenia účastníka konania; 
c) bola nesprávnym postupom disciplinárneho orgánu účastníkovi odobratá možnosť zúčastniť sa 

konania, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak nemohla byť náprava urobená 
v odvolacom konaní; 

d) rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali nepravdivými. 

(5) Proti rozhodnutiu, ktorým sa ruší alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, sa nie je 
možné odvolať k Výkonnému výboru SKoZ. 

ČASŤ PIATA  
Druhy disciplinárnych trestov 

 
Čl. 25 

Tresty jednotlivcom 

(1) V disciplinárnom konaní možno jednotlivcom ukladať tieto tresty: 
a) pokarhanie; 
b) zastavenie športovej činnosti; 
c) zákaz výkonu funkcie; 
d) peňažitú pokutu; 
e) zrušenie registrácie v SKoZ. 

 
Čl. 26 

Tresty kolektívom 

(1) V disciplinárnom konaní možno kolektívom ukladať tieto tresty: 
a) pokarhanie; 
b) odobratie bodov; 
c) zastavenie športovej činnosti družstva alebo oddielu; 
d) uzatvorení kolkárne; 
e) peňažitú pokutu; 
f) vylúčenie družstva zo súťaže. 

 
Čl. 27 

Pokarhanie 

(1) Pokarhanie je najmiernejšia forma trestu. 
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Čl. 28 
Odobratie bodov 

(1) Trest odobratie bodov je alternatívou k zastaveniu športovej činnosti družstva na určitý počet 
stretnutí. Družstvu možno odobrať maximálne toľko bodov, koľko by ich mohlo v týchto stretnutiach 
teoreticky získať. 

(2) Namiesto vyhlásenia kontumačného výsledku možno previnenému družstvu odobrať body i za už 
odohrané stretnutie a to i v prípade, že toto stretnutie prehralo. 

(3) Odobraté body sa družstvu odčítajú z celkové tabuľky poradia družstiev. 
 

Čl. 29 
Zastavenie športovej činnosti 

(1) Trest zastavenie športovej činnosti jednotlivca je možno uložiť najviac na deväť kalendárnych 
mesiacov. Previnilec sa nemôže zúčastniť žiadnych súťaží a akcií kolkárskeho zväzu. 

(2) Trest zastavenie športovej činnosti možno vysloviť taktiež len pre prípad reprezentácie a 
medzinárodných športových stykov. K udeleniu tohto trestu je treba súhlasné stanovisko VV SKoZ. 

(3) Trest zastavenie športovej činnosti možno uložiť družstvu alebo oddielu najviac na tri 
majstrovské stretnutia. V tejto dobe sa nesmú zúčastniť ani medzinárodných alebo iných stretnutí. 

 
Čl. 30 

Zastavenie výkonu funkcie 

(1) Trest zákazu výkonu funkcie možno uložiť najviac na dobu jedného kalendárneho roku. 

(2) Trest zákazu výkonu funkcie možno uložiť trénerom, rozhodcom, vedúcim družstiev a iným 
osobám povereným obdobnými funkciami. 

(3) Trest zákazu výkonu funkcie nemožno použiť pre výkon funkcie člena voleného orgánu. 

(4) Priestupok voleného funkcionára prerokováva orgán, ktorým bol do funkcie zvolený. 
 

Čl. 31 
Zrušenie registrácie 

(1) Zrušiť registráciu možno len tým jednotlivcom, ktorí sa dopustili zvlášť závažného previnenia. 

(2) K udeleniu tohto trestu je treba súhlasné stanovisko VV SKoZ. 

(3) Ak požiada previnilec opäť o registráciu, rozhodne o jeho žiadosti VV SKoZ. 
 

Čl. 32 
Peňažitý trest 

(1) Peňažitý trest možno jednotlivcovi uložiť najviac v čiastke 50 EUR za obzvlášť závažné 
porušenie povinnosti alebo za opakované previnenie. 

(2) Kolektívom možno uložiť peňažitý trest až do výšky 500 EUR. 
 

Čl. 33 
Uzatvorenie kolkárne 

(1) Trest uzatvorenia kolkárne možno uložiť najviac na tri stretnutia, ktorá by potrestané družstvo 
malo inak na svojej kolkárni odohrať. 

(2) Pri udelení trestu stanoví disciplinárny orgán, na ktorá družstva oddielu sa trest vzťahuje. 
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(3) Družstvo, ktoré je potrestané uzatvorením kolkárne, musí v dobe trestu nastúpiť k stretnutiu na 
inej kolkárni. Môže k tomu použiť aj kolkáreň súpera, ale bez možnosti, že prípadná odveta by sa 
potom hrala na jeho domácej kolkárni. Náklady spojené s konaním stretnutia na inej kolkárni hradí 
potrestaný oddiel. 

 
Čl. 34 

Vylúčenie družstva zo sú ťaže 

(1) Vylúčenie družstva zo súťaže je možné len za zvlášť závažné a ojedinelé porušenie Pravidiel a 
Súťažného poriadku a ostatných predpisov kolkárskeho zväzu alebo v prípade opakovania sa 
previnenia, za ktoré už bol trest uložený. 

Vylúčené družstvo možno preradiť až o dva stupne pre nasledujúci súťažný ročník. 

ČASŤ ŠIESTA 
Zásady pre ukladanie disciplinárnych trestov 

Čl. 35 

(1) Ak disciplinárny orgán prerokuje súčasne niekoľko disciplinárnych previnení, vysloví trest za 
najťažšie a k ostatným prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam. 

(2) Pri výmere trestu sa prihliadne ako k poľahčujúcim okolnostiam, najmä k tomu, že previnilec: 
a) bol vyprovokovaný, 
b) pred previnením sa choval poriadne, 
c) dobrovoľne nahradil škodu, ktorú svojím činom spôsobil, 
d) prejavil úprimnú ľútosť, 
e) sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil, 
f) napomáhal účinne pri objasňovaní svojho previnenia. 

(3) Pri výmere trestu sa prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam, najmä k tomu, že previnilec: 
a) sa dopustil previnenia surovým spôsobom, zákerne alebo klamstvom, 
b) sa dopustil previnenia pod vplyvom alkoholu, 
c) sa dopustil previnenia ako funkcionár, 
d) sa dopustil previnenia s úmyslom získať sebe alebo inému prospech, 
e) zviedol k previneniu iného, 
f) sa dopustil previnenia opakovane v uplynulých šiestich mesiacoch, 
g) sa zároveň dopustil trestného činu. 

(4) Pri termínovaných disciplinárnych trestoch sa určuje dĺžka trestu údajom, ktorým dňom začína a 
končí. Údaj obsahuje taktiež presné označenie trestu. 

V prípade zastavenia športovej činnosti možno trest určiť počtom majstrovských stretnutí alebo 
kôl, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje. 

(5) Za jedno disciplinárne previnenie možno uložiť len jeden trest. 
 

Čl. 36 
Podmienené uloženie trestu 

(1) Pokiaľ disciplinárny orgán dospeje k záveru, že už pohrozenie príjme previnilca k zabezpečeniu 
nápravy, môže trest udeliť podmienečne. 

(2) Podmienečne možno udeliť nasledujúce tresty: 
a) zastavenie športovej činnosti jednotlivcovi alebo kolektívu; 
b) zastavenie výkonu funkcie; 
c) peňažitý trest jednotlivcovi alebo kolektívu; 
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d) uzatvorenie kolkárne. 

(3) Trest zastavenie športovej činnosti alebo výkonu funkcie možno podmienečne odložiť iba 
v prípade, že nejde o trest dlhší ako tri mesiace. 

(4) Peňažitý trest možno podmienečne odložiť celý alebo len jeho časť. 

(5) Skušobná doba sa stanovuje v rozsahu tri mesiace až jeden rok. 

(6) Ak sa previnilec v skušobnej dobe previní tak, že mu je za nové previnenie uložený iný trest ako 
napomenutie, vykoná sa dodatočne tiež podmienene uložený trest. 

 
Čl. 37 

Odpustenie trestu 

(1) Po vykonaní najmenej polovice trestu zastavenia športovej činnosti alebo zákazu výkonu funkcie 
môže potrestaný požiadať o odpustenie zostatku trestu. 

(2) O odpustení rozhoduje na základe žiadosti potrestaného disciplinárny orgán, ktorý o uložení 
trestu rozhodol s konečnou platnosťou. 

 
Čl. 38 

Evidencia disciplinárnych trestov 

(1) Disciplinárny orgán vedie evidenciu trestov, ktoré udelil. 

(2) Evidencia trestov obsahuje tieto údaje: 
• meno, priezvisko a adresu potrestaného, 
• jeho oddielovú príslušnosť, 
• uložený trest, 
• kto trest uložil, 
• kedy bol trest uložený, 
• iné potrebné údaje. 

ČASŤ SIEDMA 
Záverečné ustanovenia 

 
Čl. 39 

Ustanovenia prechodné a závere čné 

(1) Tento Disciplinárny poriadok nadobúda účinnosti dňom 1.8.2009. 

(2) Ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku neplatia pre konania neskončené pred začiatkom 
jeho účinnosti. Disciplinárne konania začaté pred účinnosťou tohto disciplinárneho poriadku, sa 
dokončia podľa doterajšieho disciplinárneho poriadku SKoZ z roku 2004. 

(3) Ruší sa platnosť Disciplinárneho poriadku z roku 2004 a všetkých jeho doplnkov a zmien, ktoré 
vydal Slovenský kolkársky zväz. 

 
Dňa 10.7.2009, v Bratislave 
 
 
 
 
Stanislav Kubánek v.r.      Ing.Marián Mitošinka v.r. 
   Prezident SKoZ           Riaditeľ ŠTÚ SKoZ 


