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Disciplinárny poriadok Slovenskej kanoistiky 
 
 

1. Disciplinárna komisia Slovenskej kanoistiky (ďalej len „DK“) 

DK sa zaoberá a rozhoduje o disciplinárnych priestupkoch všetkých členov Slovenskej 
kanoistiky. Členov Slovenskej kanoistiky môže posudzovať DK z pohľadu jednotlivca, ako aj 
z pohľadu klubu. DK je troj-členná a jej členov a predsedu volí a odvoláva najvyšší orgán 
Slovenskej kanoistiky – Konferencia. Činnosť DK riadi, a za jej činnosť zodpovedá predseda DK. 
V DK sú zastúpené obidve Sekcie Slovenskej kanoistiky. 

DK sa schádza podľa potreby a na svoje rokovania prizýva zainteresovaných členov 
Slovenskej kanoistiky a podľa potreby aj členov ostatných komisií jednotlivých Sekcií Slovenskej 
kanoistiky. 

Do právomoci DK patria: 
- previnenia jednotlivcov a/alebo klubov pôsobiacich v súťažiach riadených Slovenskou 

kanoistikou, 
- previnenia jednotlivca a/alebo klubov voči zásadám slušnosti, 
- previnenia jednotlivcov a/alebo klubov v súvislosti so štátnou reprezentáciou, 
- previnenia jednotlivca voči štatútu reprezentanta, 
- previnenia jednotlivcov a/alebo klubov v prestupovom a registračnom konaní, 
- previnenia jednotlivcov a/alebo klubov v súvislosti so znevažovaním dobrého mena 

Slovenskej kanoistiky, korupciou, nedodržiavaním zásad fair play a podozrením s 
použitia dopingu, 

- previnenia jednotlivcov a/alebo klubov voči Medzinárodnej kanoistickej federácií (ICF) a 
Európskej kanoistickej asociácií (ECA), 

- previnenia jednotlivcov a/alebo klubov voči Charte Medzinárodného olympijského 
výboru, 

- previnenia jednotlivca a/alebo klubov voči Antidopingovej agentúre SR, 
- previnenia jednotlivca a/alebo klubu voči Medzinárodnému dohovoru proti dopingu 

v športe. 
 
Rozhodnutie DK je konečné, a v rámci štruktúr orgánov Slovenskej kanoistiky sa nie je 

možné voči nemu odvolať. Výnimkou je rozhodnutie o vylúčení člena Slovenskej kanoistiky, kedy 
účinnosť a vykonateľnosť rozhodnutia DK o vylúčení člena Slovenskej kanoistiky je podmienené 
rozhodnutím o vylúčení člena Slovenskej kanoistiky najvyšším orgánom Slovenskej kanoistiky – 
Konferenciou, o ktorom sa hlasuje na zasadnutí Konferencie Slovenskej kanoistiky na základe 
rozhodnutia DK o vylúčení člena Slovenskej kanoistiky. 

Rozhodnutia DK sa zasielajú dotknutým jednotlivcom a/alebo klubom Slovenskej kanoistiky, 
ako aj ostatným relevantným subjektom v rámci disciplinárneho konania, a sú zverejnené na 
webovom sídle Slovenskej kanoistiky (ďalej len „na webe“). Zápis zo zasadnutia DK sa taktiež 
zverejňuje na webe. Za zverejnenie rozhodnutia DK a zápisu DK na webe zodpovedá sekretariát 
Slovenskej kanoistiky. 
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DK môže konať aj z vlastného podnetu jej členov, keď sa jej členovia dozvedia o previnení, 
ktoré môže byť predmetom disciplinárneho konania. Členovia DK musia konať nezávisle 
v rozhodovaní a musia mať za cieľ konať spravodlivo a čestne v duchu fair play. 

DK je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. DK môže vydať 
rozhodnutie na základe hlasovania uznášania schopnej väčšiny jej prítomných členov na 
zasadnutí DK. V prípade rovnosti hlasov v hlasovaní má rozhodujúci hlas predseda DK, na 
základe ktorého je prijaté rozhodnutie DK. 

Predseda DK a členovia DK sú oprávnení zúčastňovať sa všetkých druhov podujatí, ktoré sú 
organizované Slovenskou kanoistikou, členskými klubmi Slovenskej kanoistiky a na podujatiach 
s účasťou reprezentačných družstiev Slovenskej kanoistiky za účelom dohľadu nad dodržiavaním 
všetkých pravidiel, zásad slušnosti a duch fair play na uvedených podujatiach. Náklady spojené 
s účasťou predsedu DK a členov DK na podujatiach sú hradené z prostriedkov Slovenskej 
kanoistiky. 

Prostriedky na činnosť DK sú zabezpečené Prezídiom Slovenskej kanoistiky. 

2. Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 

Podľa tohto Disciplinárneho poriadku Slovenskej kanoistiky (ďalej len „DP“) sa prejednávajú 
všetky disciplinárne previnenia členov Slovenskej kanoistiky, previnenia súvisiace s prípravou, 
organizáciou a priebehom súťaží organizovaných Slovenskou kanoistikou alebo jej členom, 
previnenia voči prestupovému a registračnému poriadku, porušenie zásad fair play, používanie 
a zneužívanie dopingu, drog a iných psychotropných látok. Do pôsobnosti DP patria tiež 
previnenia v reprezentácií a na medzinárodných pretekoch na území SR a v zahraničí. 

DP sa nevzťahuje na previnenia voči porušeniu vnútorných smerníc a predpisov jednotlivých 
členských klubov Slovenskej kanoistiky. 

V prípade zistenia alebo podozrenia zo spáchania trestného činu je DK povinná oznámiť túto 
skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní. 

3. Disciplinárne konanie a jeho účastníci 

V disciplinárnom konaní musia byť náležite prerokované a spravodlivo posúdené 
disciplinárne previnenia. Spôsob prerokovania vecí v disciplinárnom konaní a rozhodnutia DK o 
previnení majú prispievať k výchove jednotlivcov a kolektívov v duchu zásad občianskej a 
športovej morálky. Na tento účel je DK oprávnená prizvať na prerokúvanie osoby, ktoré môžu 
oznámiť dôležité informácie a vyžiadať si písomné dokumenty a správy, poprípade aj iné 
dôkazové materiály. Previnilcovi musí byť poskytnutá možnosť zúčastniť sa prerokúvania jeho 
previnenia a vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú podkladom pre rokovanie a 
rozhodovanie disciplinárneho orgánu. 

DK je povinná začať konanie najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia podnetu zo 
sekretariátu Slovenskej kanoistiky Disciplinárnej komisii Slovenskej kanoistiky, a to na základe 
písomnej správy hlavného rozhodcu Slovenskej kanoistiky, delegáta Slovenskej kanoistiky, 
sekretárov Slovenskej kanoistiky, členov výkonných výborov Slovenskej kanoistiky, športových 
riaditeľov Slovenskej kanoistiky, predsedov sekcii Slovenskej kanoistiky, prezidentom Slovenskej 
kanoistiky, písomného oznámenia člena Slovenskej kanoistiky, písomného oznámenia 
Antidopingovej agentúry SR, písomného oznámenia medzinárodných športových federácií ICF 
a ECA, ako aj písomného oznámenia slovenského a medzinárodného olympijského výboru. 

Ak prerokováva disciplinárny orgán súčasne niekoľko disciplinárnych previnení voči 
jednotlivcovi, udelí trest za najzávažnejšie previnenie, a na ostatné previnenia prihliadne ako na 
priťažujúce okolnosti. Spravidla sa uloží len jeden trest. 

Ak sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti disciplinárneho previnenia, 
rozhodne DK o uložení trestu. DK môže rozhodnúť, že sa od potrestania upustí ak dôjde k záveru, 
že samotný priebeh disciplinárneho konania splnil výchovný účel, a že s prihliadnutím na osobu 
previnilca a/alebo klubu a povahu previnenia nie je potrebné uloženie trestu. 

DK môže rozhodnúť aj o podmienečnom odklade disciplinárneho trestu na obdobie 
minimálne troch mesiacov a maximálne na jeden rok. Počas doby trvania podmienečného odkladu 
disciplinárneho trestu (ďalej len „podmienečný odklad“) sa trest voči jednotlivcovi neuplatňuje, 
avšak v prípade, že daný jednotlivec a/alebo klub sa v období trvania podmienečného odkladu 
dopustí ďalšieho previnenia, ktorý je na základe návrhu oprávnenej osoby nutné riešiť 
disciplinárnym konaním, aj málo závažného, tak dňom dopustenia sa takéhoto previnenia sa 
začne uplatňovať trest, ktorý bol podmienečne odkladaný, následne musí zasadnúť DK do 15 dní 
od doručenia podnetu zo sekretariátu Slovenskej kanoistiky Disciplinárnej komisií Slovenskej 
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kanoistiky, ktorá znova vyhodnotí závažnosť previnenia a rozhodne v novom disciplinárnom 
konaní o treste voči jednotlivcovi a/alebo klubu. 

V prípade, že DK na základe podnetu posúdi, že nie sú dôvody na začatie disciplinárneho 
konania, tak sa disciplinárne konanie nezačne. O rozhodnutí DK nezačať disciplinárne konanie 
musí byť vykonaný písomný zápis so zdôvodnením a zaslané písomné vyrozumenie tomu, kto 
poslal podnet na DK. Účastníkom disciplinárneho konania je fyzická alebo právnická osoba, 
o ktorej sa v disciplinárnom konaní pojednáva, alebo ktorej práva alebo povinnosti môžu byť 
konaním DK dotknuté. Účasť na disciplinárnom konaní je nezastupiteľná. Právnickú osobu, 
spravidla klub, zastupuje jeho štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba na základe písomne 
doloženej plnej moci. 

Jednotlivec a/alebo klub, ktorého previnenie sa prerokováva, musí byť informovaný kedy 
a kde sa bude jeho prípade rozhodovať, tak aby mohol byť prítomný na zasadnutí DK. V prípade 
neúčasti jednotlivca a/alebo klubu prebieha disciplinárne konanie bez ich účasti. DK sa musí 
zaoberať aj prípadným písomným vyjadrením jednotlivca a/alebo klubu, ktoré bolo doručené 
minimálne tri dni pred zasadnutím DK na sekretariát Slovenskej kanoistiky, inak sa na písomné 
vyjadrenie nemusí prihliadať. Sekretariát Slovenskej kanoistiky je povinný písomné vyjadrenie 
jednotlivca a/alebo klubu doručiť členom DK bezodkladne a takým spôsobom, aby mali písomné 
vyjadrenie minimálne jeden deň vopred k dispozícií na prečítanie, spravidla sa využijú prostriedky 
elektronickej komunikácie. 

Účasť na disciplinárnom konaní nie je jednotlivcovi a/alebo zástupcovi klubu hradená 
z prostriedkov Slovenskej kanoistiky. 

DK má právo prizvať si svedkov alebo ďalšie osoby podľa svojho uváženia ku konaniu, 
o ktorom rozhoduje. 

4. Druhy disciplinárnych trestov 

4.1. V disciplinárnom konaní je možné uložiť nasledovné tresty: 

- napomenutie, 
- peňažná pokuta, 
- zastavenie činnosti, 
- zákaz výkonu funkcie, 
- vylúčenie zo Slovenskej kanoistiky, 
- osobitné tresty. 

4.1.1. Napomenutie 

Napomenutie je najmiernejšou formou trestu. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných 
previnení, spravidla vtedy, ak sa jedná o prvý priestupok previnilého. Jednotlivcovi a/alebo klubu 
je možné udeliť napomenutie maximálne 1 x ročne. 

4.1.2. Peňažná pokuta 

Peňažná pokuta sa ukladá pri závažných, alebo pri opakovaných previneniach, pri 
ktorých je preukázané úmyselné konanie. Peňažnú pokutu možno uložiť jednotlivcovi až do výšky 
300,- eur . Pokuta je splatná do 30 dní od jej uloženia. 

Peňažnú pokutu možno uložiť klubom až do výšky 2.000,- eur. Pokutu je možné uložiť za 
porušenie prestupového a registračného poriadku, za hrubé porušenie platných predpisov a 
pravidiel, smerníc alebo rozhodnutí orgánov Slovenskej kanoistiky. 

4.1.3. Zastavenie činnosti 

Zastavenie pretekárskej činnosti sa ukladá za úmyselné hrubé porušenie pravidiel na 
pretekoch, alebo vtedy, keď opakované nižšie tresty neodradili previnilca od porušovania pravidiel 
a morálky. Za závažné porušenie disciplinárneho poriadku sa považuje aj porušenie pravidiel 
Svetového antidopingového programu, Medzinárodnému dohovoru proti dopingu v športe 
a pravidiel Antidopingovej agentúry SR. 

Zastavenie pretekárskej činnosti je možné uložiť až na dobu dvoch rokov. Výnimku tvoria 
tresty za opakované pozitívne výsledky pri dopingovej kontrole, kedy je možné uložiť trest až 
doživotného zastavenia športovej činnosti. 

Previnilec, ktorému bol tento trest uložený, nesmie po dobu trestu štartovať v žiadnej 
súťaži, doma i v zahraničí. 
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Trest zastavenia pretekárskej činnosti zahrňuje v sebe zákaz reprezentácie a 
medzinárodných športových stykov. 

Na zákaz reprezentácie a medzinárodných stykov možno v konkrétnom prípade stanoviť 
aj dlhšiu dobu ako dva roky, nie však viacej ako päť rokov. 

Trest zastavenia pretekárskej činnosti možno vysloviť tiež len pre prípad reprezentácie 
a medzinárodných športových stykov a maximálne na dobu päť rokov. 

4.1.4. Zákaz výkonu funkcie 

Trest zákazu výkonu funkcie možno uložiť trénerom, rozhodcom, vedúcim družstiev a 
iným osobám povereným výkonom funkcie v Slovenskej kanoistike. Tento trest nie je možné uložiť 
za previnenia v súvislosti s výkonom funkcie člena voleného orgánu Slovenskej kanoistiky. O tom, 
či členovia voleného orgánu môžu vykonávať svoje funkcie vo volenom orgáne Slovenskej 
kanoistiky, s prihliadnutím na disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustili, prináleží rozhodnúť 
príslušnému orgánu v zmysle platných pravidiel Slovenskej kanoistiky. Príslušný orgán Slovenskej 
kanoistiky bezodkladne informuje DK o svojom rozhodnutí v danom konaní. 

Zákaz výkonu funkcie je výnimočný trest, ktorý možno uložiť za opakované vážne 
porušovanie pravidiel a morálky s dopadom na výchovu jednotlivcov a kolektívov v dosahu 
vykonávanej funkcie. Za závažné porušenie disciplinárneho poriadku sa považuje aj porušenie 
opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov pretekov. 

Zákaz výkonu funkcie možno uložiť maximálne na obdobie dvoch rokov. Výnimku tvoria 
tresty za preukázateľne opakovanom podiele na pozitívnom výsledku pri dopingovej kontrole, 
kedy môže byť uložený trest až doživotného zastavenia výkonu funkcie. 

Trest zákazu výkonu funkcie možno uložiť podmienečne. 

4.1.5. Vylúčenie zo Slovenskej kanoistiky 

Vylúčiť zo Slovenskej kanoistiky možno členov, ktorí sa dopustili obzvlášť závažného 
previnenia, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v Slovenskej kanoistike. Príkladom obzvlášť 
závažného disciplinárneho previnenia je porušenia antidopingových pravidiel, nelegálnych javov v 
športe a opakovaného porušenia disciplinárneho poriadku. Previnilcovi sa odoberie registračný 
preukaz a/klubu členstvo v Slovenskej kanoistike. 

Pri treste vylúčenia zo Slovenskej kanoistiky sa jedná o najvyšší trest, ktorý je možné 
udeliť. Vykonateľnosť a účinnosť takéhoto trestu musí schváliť najvyšší orgán Slovenskej 
kanoistiky – Konferencia. Trest vylúčenia má povahu trvalého trestu bez časového obmedzenia, 
nevylučuje sa tým opätovné prijatie potrestaného znovu za člena Slovenskej kanoistiky, čo sa 
rozumie ako odpustenie trestu. 

4.1.6. Osobitné tresty 

V prípade hrubého porušenia pravidiel rýchlostnej kanoistiky, športovej etiky 
a nešportového správania môže byť jednotlivec vylúčený, diskvalifikovaný, z konkrétnych pretekov 
priamo na mieste hlavným rozhodcom SHV SK alebo delegátom SHV SK. Následne musí byť 
tento prípad prerokovaný DK s prijatím rozhodnutia DK. 

V prípade jednotlivca, ktorý je zároveň reprezentant v zmysle platných pravidiel 
Slovenskej kanoistiky a porušil štatút reprezentanta alebo porušil zmluvy vo vzťahu výkonu 
reprezentácie môže DK rozhodnúť aj o návrhu finančného postihu za takéto porušenie. V časti 
rozhodnutia DK, ktoré obsahuje aj návrh výšky finančného postihu jednotlivca, je tento návrh 
smerodajný pre Prezídium Slovenskej kanoistiky pri uplatňovaní finančného postihu, avšak o 
finálnej výške finančného postihu rozhodne Prezídium Slovenskej kanoistiky s prihliadnutím na 
zmluvné podmienky, ktoré sú špecifikované medzi jednotlivcom a Slovenskou kanoistikou 
a prípadnou treťou stranou zmluvného vzťahu. 

 

5. Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti 

5.1. Pri výmere trestu DK považuje za poľahčujúce okolnosti najmä to, keď previnilec 
a/alebo klub: 

- ešte nebol disciplinárne potrestaný, 
- bol preukázateľne vyprovokovaný, 
- prejavil úprimnú ľútosť, 
- nahradil dobrovoľne škodu, ktorú spôsobil svojím činom, 
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- sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil, 
- účinne napomáhal pri objasňovaní svojho previnenia. 

5.2. Pri výmere trestu DK považuje za priťažujúce okolnosti najmä to, keď previnilec 
a/alebo klub: 

- sa dopustil opakovaného previnenia v priebehu aktuálnej pretekárskej sezóny, 
- sa dopustil previnenia surovým spôsobom, zákerne alebo ľstivo, 
- sa dopustil previnenia ako funkcionár, 
- zviedol k previneniu iného, 
- sa dopustil previnenia voči mládeži alebo pri práci s mládežou, 
- svojim konaním ovplyvnil alebo mohol ovplyvniť regulárnosť pretekov alebo jeho 

výsledkov. 

6. Dokumentácia Disciplinárnej komisie 

Z rokovania DK je vyhotovený zápis DK a rozhodnutie DK. Zápis obsahuje všetky podstatné 
náležitosti o priebehu a záveroch disciplinárneho konania. 

Rozhodnutie DK minimálne obsahuje označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, evidenčné 
číslo rozhodnutia, celé meno jednotlivca a/alebo klubu. V prípade rozhodnutiu voči jednotlivcovi sa 
uvádza aj príslušnosť ku klubu. Ďalej sa na rozhodnutí DK uvádza druh disciplinárneho trestu, deň 
účinnosti trestu a ďalšie náležitosti v zmysle popisu druhu disciplinárneho trestu v disciplinárnom 
poriadku, ako aj dátum vydania rozhodnutia, celé meno a podpis predsedu DK. V prípade 
uloženia termínovaného disciplinárneho trestu alebo termínovaného podmienečného odkladu 
disciplinárneho trestu musí obsahovať rozhodnutie DK aj termín začiatku a konca trvania 
disciplinárneho trestu alebo termín odkladu disciplinárneho trestu. 

Zápis vyhotovuje zamestnanec sekretariátu Slovenskej kanoistiky. Zamestnanca, ktorý 
vyhotovuje zápis zo zasadnutia DK určuje generálny sekretár Slovenskej kanoistiky. Zápis 
podpisuje predseda DK alebo ním poverený člen DK. 

Ak je previnilec a/alebo zástupca klubu prítomný na zasadnutí DK, tak predseda DK mu 
oznámi rozhodnutie DK aj priamo na zasadnutí DK. 

Rozhodnutie DK voči previnilcovi sa zasiela aj kanoistickému klubu, ktorého je previnilec 
členom. V prípade, že DK rozhodla na základe písomného oznámenia Antidopingovej agentúry 
SR, písomného oznámenia medzinárodných športových federácií ICF a ECA alebo na základe 
písomného oznámenia slovenského a medzinárodného olympijského výboru, tak DK zasiela 
rozhodnutia DK aj týmto subjektom. Za zaslanie rozhodnutia DK zodpovedá sekretariát 
Slovenskej kanoistiky. 

Ak bol uložený disciplinárny trest zastavenia činnosti alebo zákaz výkonu funkcie, vyznačí sa 
to do registračného preukazu, ako aj do registra členov Slovenskej kanoistiky, ktorý prevádzkuje 
Slovenská kanoistika. 

Dokumentácia DK je archivovaná minimálne päť rokov, a súčasne je vedená evidencia 
vydaných rozhodnutí DK. Za archiváciu a vedenie evidencie vydaných rozhodnutí DK zodpovedá 
sekretariát Slovenskej kanoistiky. 

7. Záverečné ustanovenia 

Jednotlivec a previnilec sa na účely tohto disciplinárneho poriadku vo všetkých gramatických 
tvaroch rozumie člen Slovenskej kanoistiky, ktorý je predmetom disciplinárneho konania. 

Povinnosť informovať jednotlivca a/alebo klubu o čase a mieste zasadnutia DK, na ktorom 
sa bude rokovať o ich disciplinárnom konaní sa splní dňom zverejnenia informácie o mieste 
a čase zasadnutia DK na webe Slovenskej kanoistiky. Zverejnenie informácie o mieste a čase 
zasadnutia DK musí byť minimálne 5 dni pred zasadnutím DK, za zverejnenie informácie 
zodpovedá sekretariát Slovenskej kanoistiky. Okrem uvedeného spôsobu informovania jednotlivca 
a/alebo klubu môže zamestnanec Slovenskej kanoistiky, ktorý bol poverený generálnym 
sekretárom informovať jednotlivca a/alebo klub aj telefonicky alebo e-mailom. 

Písomné vyjadrenie jednotlivca a/alebo klubu môže byť doručené sekretariátu Slovenskej 
kanoistiky poštou na sídlo SK alebo e-mailom na adresu sekretariátu SK. V prípade zaslania 
písomného vyjadrenia jednotlivca a/alebo klubu poštou spôsobom bez doporučenia sa považuje 
za deň doručenia deň zaevidovania pošty na sekretariáte SK. 

Doručením podnetu DK od sekretariátu Slovenskej kanoistiky sa rozumie zaslanie všetkých 
relevantných dokumentov k disciplinárnemu konaniu všetkým členom DK prostredníctvom 
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prostriedku elektronickej komunikácie, a to e-mailom na adresu členov DK, ktorú si uviedli ako 
kontaktnú na sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 

Zaslanie sa rozumie štandardné posielanie tlačenej verzie rozhodnutia DK prostredníctvom 
prevádzkovateľa poštovej služby. V prípade zasielania rozhodnutia DK jednotlivcovi sa posiela 
rozhodnutie DK na jeho adresu trvalého bydliska. V prípade zasielania rozhodnutia DK klubu sa 
posiela rozhodnutie DK na adresu sídla klubu alebo na uvedenú korešpondenčnú adresu klubu. 
V prípade zasielania rozhodnutia DK iným relevantným subjektom sa posiela rozhodnutie DK na 
adresu sídla subjektu alebo na jeho uvedenú korešpondenčnú adresu. 

 
Disciplinárny poriadok Slovenskej kanoistiky je vydaný v súlade so Stanovami Slovenskej 

kanoistiky. Rozhodovanie o prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté v Disciplinárnom poriadku 
Slovenskej kanoistiky, je v plnej kompetencii Disciplinárnej komisie Slovenskej kanoistiky. 

 
 
 

Ivan Cibák 
Prezident Slovenskej kanoistiky 

v.r. 


