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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
 
 
 
 
 
 
 

I. Úvodné ustanovenia 
 

Článok 1 – Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 
 

1. Disciplinárny poriadok, sa vzťahuje na všetky disciplinárne previnenia v pôsobnosti 
Slovenskej asociácie pretláčania rukou /ďalej SAPR/.    

2. Stanovuje zásady posudzovania disciplinárnych previnení, spôsoby prerokovávania a 
ukladania disciplinárnych opatrení. Vyjadruje pravidlá prerokovávania disciplinárnych 
previnení súvisiacich s prípravou a organizáciou súťaží SAPR, turnajov a všetkých podujatí, 
tréningových procesov, športových sústredení, výjazdov reprezentácie, medzinárodných 
stykov v tuzemsku i zahraničí/ i oddielov/, s prestupovým poriadkom  a jeho procesov, ako 
aj registračným poriadkom  a jeho porušeniami.    

3. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na závažnosť previnenia, na spôsobené 
následky, na mieru zavinenia a na doterajšie správanie.    

4. Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno upustiť, ak prerokovanie disciplinárneho 
previnenia je postačujúce na nápravu vzhľadom na menšiu závažnosť alebo nižšiu mieru 
zavinenia alebo vzhľadom na dovtedajšie správanie možno odôvodnene predpokladať, že sa 
nebude opakovať.  

5. Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutkový stav, 
presne prerokovaný, spravodlivo posúdený a ak je previnenie dokázané, musí byť uložené 
primerané disciplinárne opatrenie, ktoré vzniklo nedisciplinovanosťou, ale aj iným 
protiprávnym konaním, ktoré znevažuje dobré meno SAPR. 

 
Článok 2  
  

Spôsob prerokúvania disciplinárneho previnenia v disciplinárnom konaní a následné 
rozhodnutie o disciplinárnom previnení, má prispieť k výchove a k poriadku v pôsobnosti 
SAPR, k výchove previneného člena SAPR a k spôsobu pestovania telesnej kultúry v SAPR.  
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II. DRUHY  DISCIPLINÁRNYCH  PREVINENÍ  
  
Článok 3  
  

1. V disciplinárnom konaní sa prerokúvajú  tieto disciplinárne previnenia funkcionárov, 
športovcov, športových odborníkov a športových klubov.   

  
a) závažné porušenie stanov a smerníc SAPR, jednotlivým športovcami, športovými 

odborníkmi, športovými funkcionármi a športovými klubmi.  
b) previnenia jednotlivých športovcov, športových odborníkov, športových funkcionárov a 
športových klubov v športových súťažiach alebo v iných podujatiach SAPR alebo aj v 
športových podujatiach, organizovaných inými klubmi armwrestlingu. 

c) závažné porušenie súťažného, registračného a prestupového poriadku a pravidiel SAPR.  
 

2. Za  závažné porušenie stanov a smerníc SAPR podľa článku 3 písm. a/, sa považuje 
• porušenie pravidiel športového správania 
• zlá športová morálka na športových podujatiach,  
• porušenie životosprávy 
• porušenie stanov, organizačného poriadku, platných smerníc, nariadení a zákonov. 

 
3. Za previnenie podľa článku 3, písm. b/, sa považuje:  

a/ u športovcov  
• hrubé porušenie stanov, športových pravidiel, súťažného poriadku, registračného a 

prestupového poriadku a pravidiel SAPR, 
• násilné a neprístojné chovanie voči iným športovcom, rozhodcom, trénerom, 

funkcionárom a obecenstvu, 
• nešportové vystupovanie za súťažným stolíkom i mimo neho, 
• neoprávnený štart, štart v rozpore s registračným a súťažným poriadkom, štart v 

zastavenej činnosti, neospravedlnená neúčasť v súťaži s nomináciou alebo na sústredení, 
• štart na súťažiach, neorganizovaných SAPR, bez jej súhlasu, 
• požívanie alkoholu, drog a dopingových  látok, porušovanie Antidopingového kódexu 

ADA SR a WADA 
  

b/ u športových odborníkov   
• hrubé porušovanie stanov, pravidiel, športových poriadkov SAPR, 
• umožnenie neoprávneného štartu pretekárovi, 
• nezodpovedný, nesprávny výkon funkcie pri súťažiach a iných športových podujatiach, 
• neprípustné ovplyvňovanie pretekárov, rozhodcov, funkcionárov, 
• vyvolávanie, podnecovanie výtržností za súťažným stolíkom a mimo neho  ako aj  v 

hľadisku, 
• násilné, neprístojné vystupovanie voči pretekárom, rozhodcom, funkcionárom a 

obecenstvu, 
• výkon funkcie pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných a psychotropných látok  

alebo prekurzorov, 
• podplácanie rozhodcov, športovcov či iných športových odborníkov   
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4. Za závažné porušenie súťažného, registračného a prestupového poriadku a pravidiel 
SAPR podľa článku 3, písm. c/, sa považuje:  
• hrubé porušovanie stanov, športových pravidiel, súťažných poriadkov, smerníc SAPR 
športovým klubom, 

• vyvolávanie alebo nezabránenie výtržnostiam a hrubým neslušnostiam za súťažným 
stolíkom, mimo neho alebo v hľadisku, 

• pokus alebo inzultácia rozhodcu, trénera, pretekára, funkcionára, 
• neprístojnosti, ktoré viedli k prerušeniu športového podujatia alebo k zraneniu osôb, 
• požívanie alkoholických nápojov a iných psychotropných látok počas športového 

podujatia.  
• Nesplnenie povinnosti vyplnenia registrov športovcov 

  
5. Za disciplinárne previnenie možno posudzovať aj také konanie, u ktorého je preukázaný 

úmysel alebo hrubá nedbanlivosť.  
  
  

III. DISCIPLINÁRNE  OPATRENIA  
  
Článok 4  
  
1. Za porušenie pravidiel športových súťaží možno športovcovi alebo športovému odborníkovi 

uložiť tieto disciplinárne opatrenia: 
o ústne alebo písomné napomenutie 
o  pokutu vo výške od 500 do 3000 eur 
o zákaz účasti na športovej súťaži 
o vyradenie zo športovej reprezentácie 
o  pozastavenie členstva SAPR 
o vylúčenie z členstva SAPR 

  
2. Disciplinárne opatrenia možno uložiť samostatne alebo spolu s iným disciplinárnym opatrením, 

napomenutie nemožno uložiť spolu s pokutou. Výnos pokút je príjmom SAPR.  
  
3. Pri riešení jedného disciplinárneho previnenia, môže byť uložených i viac disciplinárnych 

opatrení, pokiaľ to podstata disciplinárneho previnenia a opatrenia pripúšťa.  
 
4. Ak sa športovec alebo funkcionár v jednom zápase alebo mimo neho viackrát disciplinárne 

previnil napr. súťažiaci napadne súpera, rozhodcu, urazí rozhodcu, alebo funkcionár pripustí 
športovca k zápasu bez platnej lekárskej prehliadky, ak sfalšuje dáta narodenia, ak sa zistí, že  
športovec má dva alebo viac registračných preukazov a pod., tresty sa nekumulujú, vinník sa 
potrestá za previnenie najzávažnejšie a k ostatným previneniam sa prihliada ako k priťažujúcej 
okolnosti.  

   
5. Disciplinárne opatrenie napomenutie vyslovuje disciplinárny orgán ústne alebo písomne, so 

stručným odôvodnením. Napomenutie je miernejšou formou trestu a vyslovuje sa v prípadoch 
menej závažných previnení a väčšinou v prípade ak sa jedná o prvý priestupok previneného. 

 
6. Ostatné disciplinárne opatrenia sú v kompetencii disciplinárnej komisie a oznamujú sa 

vinníkovi  písomne, prípadne elektronicky s odôvodnením a poučením o opravných 
prostriedkoch  /odvolanie, sťažnosť/.  
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7. Disciplinárne opatrenia  sa ukladajú: 

a) Podmienečne na skúšobnú dobu pričom disciplinárne opatrenie do troch  mesiacov môže 
byť v odôvodnených prípadoch uložené podmienečne na  skúšobnú dobu až jedného roka.  

b) Nepodmienečne.  
 
 
8. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia, disciplinárna komisia prihliada k závažnosti, k miere 

previnenia, k možnosti prevýchovy a nápravy, k okolnostiam priťažujúcim a poľahčujúcim. 
 

9. Priťažujúca okolnosť je najmä to, ak sa previnenia dopustil zákerne, surovým spôsobom, 
spáchaním viac previnení, spôsobením ublíženia na zdraví s následkom pracovnej neschopnosti.  

 
10. Poľahčujúca okolnosť je najmä tá, ak vinník  bol k previneniu vyprovokovaný alebo donútený, 

doposiaľ sa žiadneho konania v rozpore s disciplinárnym poriadkom nedopustil a ani proti nemu 
nebolo doposiaľ vedené disciplinárne konanie, dobrovoľne nahradil škodu,  k previneniu  sa 
priznal a  prejavuje účinnú a úprimnú ľútosť.  

  
11. Disciplinárne previnenie zákaz účasti v športovej súťaži sa vzťahuje len na  športové odvetvie 

armwrestling – pretláčanie rukou.  
 

12. V termínovaných disciplinárnych opatreniach sa dĺžka výkonu disciplinárneho opatrenia určuje 
údajom, ktorým dňom sa výkon disciplinárneho opatrenia začína a ktorým sa končí. Údaj tiež 
obsahuje presné označenie druhu disciplinárneho opatrenia  podľa príslušného článku 
disciplinárneho poriadku.  

  
  

IV. DISCIPLINÁRNY ORGÁN  
  
Článok 5 
  
1. Disciplinárnym orgánom SAPR je Disciplinárna komisia so sídlom Vavrečka 311, ktorá je 

zložená z troch členov. Na čele komisie je  predseda, ktorý má v prípade rovnosti pomeru hlasov 
rozhodujúci hlas.  

 
2. Disciplinárnym orgánom v prípadoch, keď ide o previnenie spojené s účasťou na športových 

súťažiach alebo iných podujatiach armwestlingu, športovcov i klubov, je príslušný orgán SAPR, 
ktorý jednotlivé prípady rieši prostredníctvom svojej disciplinárnej komisie.  

 
3. Disciplinárne previnenia zásadne rieši Disciplinárna komisia. Člen Disciplinárnej komisie, ktorý 

je súčasne členom klubu, ktorého športovec alebo športový odborník je  účastníkom 
disciplinárneho konania, môže byť prítomný na prerokúvaní prípadu, má i právo sa k nemu 
vyjadrovať, nemôže však hlasovať pri rozhodovaní o prípade.  
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V. DISCIPLINÁRNE   KONANIE  
  
Článok 6  
  
1. Disciplinárne konanie možno začať do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo porušenie 

pravidiel, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo k porušeniu pravidiel. 
Disciplinárne konanie začína dňom doručenia oznámenia o disciplinárnom previnení 
disciplinárnemu orgánu.  Aby mohlo byť disciplinárne previnenie objektívne prešetrené a 
navrhnuté spravodlivé rozhodnutie musí  disciplinárny orgán:   

a) vyžiadať vyjadrenie zúčastnených osôb  
b) predvolať orgán, osobu, ktorej sa disciplinárne previnenie týka  
c) vypočuť svedkov previnenia  
d) pripustiť iné dôkazy, ktoré účastníci konania navrhujú.  

  
2. V menej závažných prípadoch, ako aj z dôvodu hospodárnosti, disciplinárna komisia upustí od 

predvolania účastníkov konania a vyžiada si len ich písomné vyjadrenie. Nezáujem športovca 
alebo klubu a prípadné marenie šetrenia prípadu, sa hodnotí ako disciplinárne previnenie, za 
ktoré môže byť uložená pokuta.  

  
3. Disciplinárna komisia prerokúva prípad nasledovne:  

a) oboznámi športovca, športového odborníka s obsahom disciplinárneho  previnenia  
b) športovcovi, športovému odborníkovi musí byť pred uložením disciplinárneho  opatrenia 

daná možnosť vyjadriť sa k previneniu, navrhovať dôkazy  a obhajovať sa  
c) vypočuje ďalších účastníkov konania  
d) účastníkov konania oboznámi s  dôkazným materiálom  
e) uloží disciplinárne opatrenie,  
f) vydá rozhodnutie.  

  
4. Z priebehu rokovania disciplinárneho konania sa spíše zápisnica, ktorú podpíše predseda 

disciplinárnej komisie a jej prítomní členovia.   Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia  
doručí disciplinárny orgán športovcovi, športovému odborníkovi a športovému klubu, ktorého 
sa konanie týka a sekretariátu SAPR. Účastníkom disciplinárneho konania je jednotlivec,  klub, 
jeho disciplinárne previnenie je prejednávané.   

  
VI. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY  

  
Článok 7 
  
1. Proti rozhodnutiu  disciplinárnej komisie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia  

písomného oznámenia s doručenkou o uložení disciplinárneho opatrenia.  
 

2. Za doručenie v tomto prípade, sa považuje najmenej pokus poštového doručovateľa doručiť 
zásielku, o čom je z jeho strany vyhotovené písomné oznámenie, v ostatných prípadoch dátum 
uvedený  na návratke písomnosti.  

 
3. Odvolanie sa podáva písomne.    
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4. Odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní je Výkonný výbor SAPR, ktorému potrestaný 

zasiela svoje odvolanie.    
 
5. Na doručenie zásielky sa vzťahuje ustanovenie článku 7, bod 2. 
 
6. Rozhodnutie  odvolacieho orgánu je konečné a niet voči nemu opravného prostriedku.   
 
7. Voči konečnému rozhodnutiu možno podať dovolanie na Konferenciu SAPR. 
 
8. Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník 

konania vzal odvolanie späť , nemôže sa znovu odvolať.  
  
9. Odvolanie sa podáva písomne poštou doporučene, rozhodnutím dotknutý športovec, športový 

odborník, u klubu štatutárny orgán. Ako doklad o podaní, zašle  kópiu podacieho lístka.  
 
10. Okrem toho zašle aj kópiu potvrdenia o vložení poplatku vo výške 33,– € v prípade odvolania 

oddielu, klubu a  20,– € v prípade jednotlivca na bankový účet SAPR.    
 
11. Odvolanie bez pripojenej kópie podacieho lístka a potvrdenia o zaplatení vkladu alebo 

odvolanie podané neskoršie než je stanovené v čl.7 bod 1., považuje disciplinárny orgán za 
nepodané a ďalej sa vo veci nekoná.  

  
Článok 8  
  
1. Odvolací orgán (VV SAPR) je povinný rozhodnúť o odvolaní spravidla do 30 dní odo dňa 

podania odvolania.   
 

2. Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak je to nevyhnutné, 
doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni a ak sú na to dôvody, 
rozhodnutie zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Proti rozhodnutiu o odvolaní 
sa nemožno odvolať.  Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné.  

 
3. Písomné rozhodnutie, podpísané všetkými prítomnými účastníkmi odvolacieho orgánu, zašle 

doporučene odvolávanému do 8 dní.  
 
4. V prípade zamietnutia odvolania prepadá vklad v prospech SAPR. Ak bolo odvolaniu vyhovené 

len čiastočne, prepadá vklad v prospech SAPR vo výške 50%.  
 
5. Poplatok za odvolanie sa vracia v plnej výške, ak odvolací orgán rozhodne o nevine  

odvolajúceho jednotlivca alebo kolektívu.  
 

VII. EVIDENCIA   DISCIPLINÁRNYCH  OPATRENÍ  
  
Článok 9    
 
1. Všetky druhy právoplatne uložených disciplinárnych opatrení eviduje v základnej evidencii 

disciplinárny orgán, ktorý disciplinárne opatrenie  uložil.  
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VIII. SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA  
  
Článok 10  
  
1. Ak sa športovec, športový odborník dopustil protiprávneho konania pri športovom podujatí a je 

takého charakteru, že hlavný rozhodca prípadne aj na návrh zástupcu disciplinárnej komisie má 
športovec automaticky zastavenú činnosť, až do rozhodnutia disciplinárneho orgánu.  

 
2. Disciplinárne previnenie športových odborníkov (rozhodcov, trénerov a športových 

funkcionárov SAPR), súvisiace s výkonom funkcie pri športových súťažiach prerokúva 
disciplinárny orgán, ktorý je uvedený v článku 5  tohto poriadku a to vždy za účasti predsedu 
príslušnej komisie.  

  
3. Iný, než disciplinárny orgán SAPR, nemôže ukladať disciplinárne opatrenia. Disciplinárny 

orgán nemôže ukladať opatrenia, patriace do právomoci príslušných odborných komisií.  
  
4. Za prerokovávanie disciplinárneho previnenia Disciplinárnou komisiou sú stanovené tzv. trovy 

konania nasledovne:  
• za prejednávanie previnenia jednotlivca  .............................7,- Eur 
• za prejednávanie oddielu, klubu,         ...............................15,- Eur 

 
5. Náklady konania, ktoré vznikli oprávnenému orgánu, vrátane nákladov spojených s činnosťou 

disciplinárnej komisie znáša SAPR.  Náklady, ktoré v konaní vznikli prejednávanému 
účastníkovi konania, znáša tento účastník, len ak bol v konaní neúspešný.  

 
6. Disciplinárne previnenie sa premlčí, ak disciplinárny orgán neuloží disciplinárne opatrenie do 6 

mesiacov odo dňa, kedy došlo k disciplinárnemu previneniu alebo disciplinárne previnenie sa 
nedalo zistiť.  

  
 
Článok 11  
  
1. Disciplinárny poriadok SAPR je záväzný pre všetkých členov SAPR. Zmeny a doplnenia  

disciplinárneho poriadku prislúchajú Výkonnému výboru SAPR.  
  
Článok 12  
  

1. Tento disciplinárny poriadok SAPR, prerokovala  a schválila konferencia SAPR na svojom 
riadnom zasadnutí dňa: 14.12.2018 

2. Tento disciplinárny poriadok SAPR nadobúda platnosť dňom jeho schválenia konferenciou  
SAPR s účinnosťou od 14.12.2018 

3. Zmeny v smernici je možné vykonať len po predchádzajúcom schválení  konferenciou  
SAPR. 

 
Na Donovaloch dňa: 14.12.2018 

       Ján Gemánus 
       Prezident SAPR 
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