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DISCIPLINÁRNY PORIADOK  
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

1.1. V disciplinárnom konaní STÚ sa prerokúvajú tieto priestupky: 
a) priestupky súvisiace s organizovaním a účasťou na pretekoch organizovaných STÚ; 
b) priestupky v príprave, na sústredeniach a v medzinárodných stykoch v SR a v zahraničí; 

1.2.  Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú všetky priestupky členov STÚ. 

 
II. DISCIPLINÁRNE ORGÁNY 

 

2.1.  Disciplinárnym orgánom STÚ je disciplinárna komisia v trojčlennom zložení – predseda a dvaja členovia 
komisie. 

2.2. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je výkonný výbor STÚ. 

 
III. DISCIPLINÁRNE TRESTY 

 

3.1. V disciplinárnom konaní je možné ukladať nasledovné tresty: 
a) napomenutie; 
b) peňažná pokuta; 
c) zastavenie pretekárskej činnosti; 
d) zákaz výkonu funkcie; 
e) vylúčenie zo Slovenskej triatlonovej únie; 

3.2. Napomenutie je najnižším trestom. Ukladá sa v prípade menej závažných či ojedinelých priestupkov. Je možné 
udeliť ho len jedenkrát v kalendárnom roku. 

3.3. Peňažná pokuta - je možné ju udeliť v prípade poškodenia majetku Slovenskej triatlonovej únie, majetku 
organizátora podujatia, cudzieho majetku. V závislosti od charakteru poškodenia a výšky škody je možné ju 
uložiť až do 100% výšky škody. 

3.4. Zastavenie pretekárskej činnosti - je možné uložiť na určité časové obdobie, najviac na jeden kalendárny rok. 
Je možné uložiť aj podmienečný odklad trestu. 

3.5. Zákaz výkonu funkcie - je možné uložiť na určité časové obdobie, najviac na jeden kalendárny rok. Je možné 
uložiť aj podmienečný odklad trestu. 

3.6. Vylúčenie zo Slovenskej triatlonovej únie – zrušenie členstva v STÚ je možné v prípade hrubého 
poškodzovania mena Slovenskej triatlonovej únie. 

3.7. Pri priestupku, ktorý sa dostáva do rozporu s trestným zákonom, disciplinárna komisia dá podnet VV STÚ, aby 
bol tento postúpený orgánom činným v trestnom konaní. 

3.8. V prípade uloženia trestu 3.1.e) – vylúčenie zo Slovenskej triatlonovej únie, súčasťou trestu je automaticky 
zákaz akéhokoľvek pôsobenia v STÚ (športové, trénerské aj funkcionárske). 

3.9. V prípade preukázateľnej športovej spolupráce registrovaného športovca s osobou vylúčenou zo Slovenskej 
triatlonovej únie“ /3.1.e)/, športovec bude disciplinárne riešený:  

1. priestupok - napomenutie   
2. priestupok - zastavenie pretekárskej činnosti    

3.10. Trest 3.1.e) vylúčenie zo Slovenskej triatlonovej únie znamená doživotné vylúčenie z členstva v STÚ.   
 



IV. POSTUP DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 
 

4.1. Disciplinárna komisia koná ak sú k tomu oprávnené dôvody: 
- správa hlavného rozhodcu, technického delegáta, riaditeľa pretekov, vedúceho výjazdu do zahraničia; 
- písomná žiadosť na začatie disciplinárneho konania členom Slovenskej triatlonovej únie; 
- vlastné zistenie disciplinárneho orgánu; 
- pozitívny výsledok dopingovej kontroly; 
- Disciplinárnu komisiu zvoláva sekretariát STÚ. 

4.2. K objasneniu okolností priestupku je disciplinárna komisia oprávnená prizvať funkcionárov a osoby, ktoré môžu 
poskytnúť informácie alebo si vyžiadať písomné stanoviská. 

4.3. Po objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne disciplinárna komisia o uložení trestu podľa tohto 
poriadku alebo konanie zastaví, ak dospeje k záveru, že k priestupku nedošlo. Z disciplinárneho konania sa 
vyhotovuje podrobný písomný zápis. 

4.4. Disciplinárna komisia písomne vyrozumie o svojom rozhodnutí previnilca a oddiel, klub, ktorého je členom. 
Disciplinárna komisia môže konanie zastaviť, ak dospeje k názoru, že ku priestupku nedošlo. 

4.5. Účinnosť začína dňom vydania rozhodnutia po podpísaní predsedom disciplinárnej komisie. 
 

V. ZÁSADY PRE UKLADANIE DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 
 

5.1. Za jeden priestupok môže byť uložený iba jeden trest. Ak sa prerokováva súčasne niekoľko súbežných 
priestupkov toho istého jedinca, uloží sa trest za najzávažnejší priestupok. 

5.2. Za priťažujúce okolnosti pri rozhodovaní o treste slúži najmä to, že sa previnilec dopustil priestupku surovo, 
zákerne, záludne a s úmyslom poškodiť, zvaliť vinu na iného, pod vplyvom alkoholu alebo drogy, dopustil sa 
viacerých previnení naraz, že bol v posledných dvoch rokoch už trestaný, nemal úmysel uhradiť škodu, že 
ovplyvnil regulárnosť súťaže, poškodil meno Slovenskej triatlonovej únie, a pod.  

 
VI. ODVOLANIE 

 

6.1. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže previnilec podať odvolanie na VV STÚ. To však nemá odkladný 
účinok. 

6.2. Odvolanie podá potrestaný písomne do 15 dní od dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia Disciplinárnej 
komisie STÚ, alebo Výkonného výboru STÚ. Za odvolanie sa platí poplatok 20,- eur.  

6.3. VV STÚ prerokuje odvolanie do 1 mesiaca po obdržaní písomnej žiadosti. VV STÚ preskúma postup 
a rozhodnutie disciplinárnej komisie. Potrestaný má právo sa odvolacieho konania zúčastniť. 

6.4. VV STÚ odvolanie zamietne ak je podané neskoro alebo nie je uhradený správny poplatok. VV STÚ potvrdí 
rozhodnutie disciplinárnej komisie ak dospeje k názoru, že rozhodnutie bolo správne. VV STÚ zruší rozhodnutie 
disciplinárnej komisie ak dospeje k názoru, že nešlo o disciplinárny priestupok a rozhodne o vrátení poplatku. 

6.5. Rozhodnutie VV STÚ ako odvolacieho orgánu je konečné a nie je možné sa proti nemu ďalej odvolávať.  

 
VII. RIEŠENIE PORUŠENÍ DOPINGOVÝCH PRAVIDIEL 

 

7.1. Vo všeobecnosti sa všetci registrovaní pretekári automaticky riadia Kódexom WADA, pravidlami Antidopingovej 
agentúry SR (ďalej ADA SR) a zákonom č. 300/2008 Z. z. 

7.2. Každý športovec - seniorský reprezentant je povinný riadiť sa pravidlami ADA SR, pravidelne v stanovených 
termínoch odovzdávať monitorovacie formuláre. Za pravidelné a správne vypĺňanie monitorovacích formulárov 
je plne zodpovedný športovec.  

7.3. Postih v prípade porušenia dopingových pravidiel sa riadi podľa zákona 300/2008 Z. z. § 21 – Sankcie za užitie 
dopingu: 

 - dočasným zákazom na dva roky, ak išlo o prvé zistenie užitia dopingu, alebo iné porušenia Kódexu 
   WADA; 
 - doživotným zákazom činnosti, ak išlo o opakované zistenie užitia dopingu, alebo iné porušenia  
  Kódexu WADA. 
 Uvedené sankcie sa vzťahujú nielen na porušenia pravidiel pri priamom užití dopingu, ale pri všetkých 

porušeniach antidopingových pravidiel. 
 



7.4. Postih v  prípade dokázania spolupráce s pozitívne kontrolovaným športovcom funkcionárovi STÚ: 
   -  okamžitý a doživotný zákaz výkonu funkcie v Slovenskej triatlonovej únii, 
  - vylúčenie zo Slovenskej triatlonovej únie. 
7.5. Sankcia – dočasný zákaz činnosti v zmysle zákona 300/2008 Z. z. § 21 článku č. 6 – začína plynúť odo dňa 
  rozhodnutia a rozhodnutie VV STÚ oznámi, v zmysle zákona 300/2008 Z. z. § 21 článku č. 10,  do 15 dní odo  
 dňa oznámenia rozhodnutia ADA SR o zistení porušenia antidopingových pravidiel. 
7.6. Ak športovcovi bola uložená sankcia dočasného zákazu účasti na športových súťažiach, musí byť počas 

celého obdobia zákazu dostupný na mimosúťažné testovanie v rámci dopingovej kontroly (zákon č. 300/2008 
Z. z. § 23 článku č. 2), z tohto dôvodu je povinný pravidelne informovať ADA SR o mieste svojho pobytu, 
formou monitorovacieho formulára (zákon č. 300/2008 Z. z. § 19 článku č. 4). 

7.7. V prípade, že ADA SR oznámi STÚ, že športovec zaradený do zoznamu sledovaných športovcov neoznamuje 
miesto svojho pobytu (nezasiela monitorovací formulár), Disciplinárna komisia môže upozorniť športovca 
formou napomenutia, v prípade, že ide o opakované porušenie neoznámenia, môže navrhnúť športovcovi 
dočasné zastavenie činnosti na 1 až 3 mesiace.  

7.8. V prípade, že športovcovi bude uložený doživotný zákaz činnosti, VV STÚ takéhoto športovca automaticky 
vylúči z členstva v STÚ a má zákaz akéhokoľvek pôsobenia v STÚ (vrátane trénerského a funkcionárskeho).  

 
VIII. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

 

8.1. O trestoch uložených disciplinárnou komisiou sa vedie na sekretariáte STÚ samostatná evidencia. 
8.2. Po uplynutí polovice trestu, zastavení pretekárskej činnosti či výkonu funkcie, môže potrestaný požiadať 

o odpustenie zvyšku trestu. To sa nevzťahuje na tresty uložené za užívanie drog a porušenie pravidla 
o dopingu. O odpustení zvyšku trestu rozhoduje orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou. 

 
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1. Výklad Disciplinárneho poriadku vykonáva Disciplinárna komisia STÚ. Zmeny a doplnky schvaľuje Konferencia 
STÚ. 

9.2. Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť 21. 11. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


