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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

SLOVENSKÉHO STRELECKÉHO ZVAZU 
Vnútorná smernica číslo 16 / SSZ – 99/06 

HLAVA I 
Všeobecné ustanovenia 

Článok 1 

Účel disciplinárneho poriadku 
1) Účelom disciplinárneho poriadku SSZ je upraviť postup disciplinárnych orgánov pri ko-

naní a rozhodovaní o previnení členov a funkcionárov SSZ. Disciplinárne konanie musí 
predovšetkým pôsobiť výchovne na upevnenie zväzovej disciplíny, na dobrovoľné dodr-
žiavanie bezpečnostných predpisov týkajúcich sa zaobchádzaním so zbraňou a strelivom, 
na dôsledne dodržiavanie Stanov a ostatných Smerníc a predpisov SSZ ako aj všeobecne 
záväzných právnych predpisov pri výkone streleckej činnosti. 

2) Podľa tohto disciplinárneho poriadku možno disciplinárne stíhať len členov a funkcioná-
rov SSZ. Disciplinárne orgány sú povinné zakročiť proti každému členovi SSZ, ktorý sa 
dopustil disciplinárneho previnenia. 

3) Na previnenia mládeže vo veku od 15 do 18 rokov platí tento disciplinárny poriadok v 
rozsahu ako je v ďalších ustanoveniach uvedené. 

4) Ak pred začatím disciplinárneho konania alebo v priebehu jeho konania zaniklo členstvo 
člena proti ktorému sa začalo alebo má začať disciplinárne konanie, vykoná sa iba vtedy, 
ak by malo byť uložené disciplinárne opatrenie „vylúčenie zo SSZ“. 

Článok 2 

Zásady disciplinárneho konania 
1) Nikoho nemožno stíhať pre iné ako pre disciplinárne previnenie a spôsobom, ktorý upra-

vuje tento disciplinárny poriadok. 
2) Disciplinárny orgán skôr, ako začne disciplinárne konanie, skúma či je vecne a miestne 

príslušný. Ak nie je príslušný, postúpi vec príslušnému disciplinárnemu orgánu alebo 
inému vecne príslušnému orgánu a to najneskoršie do 30 dní. 

3) Konanie pred disciplinárnym orgánom má prebiehať spôsobom, aby pôsobilo výchovne 
nielen na stíhaného člena, ale aj na ostatných členov zväzu. Vydanie disciplinárneho roz-
hodnutia má byť vydané a vykonané čo najskôr po tom, ako došlo k disciplinárnemu pre-
vineniu. 

4) Disciplinárne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a účelne a bez 
zbytočných prieťahov. 

5) Disciplinárne orgány sú povinné poučiť disciplinárne stíhaného o jeho právach a poskyt-
núť mu možnosť ich uplatniť a obhajovať sa. 

6) Orgány a členovia zväzu, ktorí majú možnosť prispieť k správnemu zisteniu skutkového 
stavu veci a k vyneseniu správneho rozhodnutia, sú povinní pomáhať pri plnení úloh dis-
ciplinárnym organom. 
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7) Každý má právo používať pred disciplinárnymi orgánmi svoj materinský jazyk. Ak si 
člen želá tlmočníka, odporúča sa mu vyhovieť. Prizvanie tlmočníka sa poznamená vždy v 
zápisnici. 

Článok 3 

Disciplinárne previnenie 
1) Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen alebo funkcionár zväzu, ktorý úmyselne alebo 

z hrubej nedbanlivosti poruší: 
a. Stanovy alebo Organizačný poriadok zväzu, smernice, záväzné pokyny alebo 

opatrenia, alebo iné vnútrozväzové predpisy vydané Radou alebo Výkonným 
výborom SSZ, prípadne nižšími organizačnými článkami zväzu, 

b. predpisy o bezpečnom zaobchádzaní so zbraňou a strelivom, alebo bezpečnostné 
predpisy na strelnici, 

c. zväzovú organizačnú disciplínu alebo zásady riadneho výkonu športovej činnosti a 
súdržnosti, alebo zásady hospodárenia s majetkom organizačnej zložky zväzu, alebo 
SSZ, 

d. všeobecne záväzne právne predpisy, vzťahujúce sa na činnosť zväzu a jeho organi-
začných zložiek. 

2) Disciplinárneho previnenia sa dopustí aj ten člen, alebo funkcionár zväzu, ktorý vedome, 
hrubým spôsobom porušil základne záujmy zväzu a poškvrnil jeho dobré meno. 

Článok 4 

Disciplinárne opatrenia 
1) Za menej záväzné porušenie zväzovej disciplíny, alebo pre neplnenie členských povin-

ností vyplývajúcich zo stanov zväzu, orgány zväzu sú oprávnené upozorniť člena, alebo 
funkcionára na nesprávnosť jeho konania a poučiť ho (upozornenie nie je disciplinárnym 
opatrením). 

2) Pri opätovnom, alebo hrubom porušení zväzovej disciplíny, členských povinností, zásad 
bezpečného zaobchádzania so zbraňou a strelivom, porušení dodržiavania bezpečnosti na 
strelnici, porušovania Stanov, smerníc a iných záväzných zväzových pokynov, môže dis-
ciplinárny orgán za disciplinárne previnenie uložiť jedno z týchto disciplinárnych opat-
rení: 
a. napomenutie (pokarhanie), 
b. zastavenie činnosti na dobu najviac dvoch rokov, 
c. odvolanie z funkcie v SSZ, 
d. vylúčenie zo SSZ. 

3) Disciplinárne opatrenie „vylúčenie zo SSZ“ môže byť uložené len za mimoriadne zá-
väzné porušenie zväzovej disciplíny. Ak takéto rozhodnutie disciplinárnej komisie potvr-
dil aj druhostupňový orgán, takto postihnutý člen alebo funkcionár má možnosť o pre-
skúmanie tohoto rozhodnutia požiadať najvyšší zväzový organ. 
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Článok 5 

Ukladanie disciplinárnych opatrení 
1) V jednom disciplinárnom konaní treba vybaviť všetky previnenia, ktoré vyšli najavo do 

začatí konania a uložiť disciplinárne stíhanému za všetky previnenia len jedno opatrenie.  
2) Pri rozhodovaní o tom, aký druh disciplinárneho opatrenia sa má uložiť, treba vychádzať 

z výchovného cieľa disciplinárnych opatrení. Pri ukladaní opatrenia treba prihliadať na 
tieto okolnosti: 
• stupeň nebezpečnosti previnenia pre zväz, alebo pre športovú streľbu, 
• na následky previnenia, 
• na osobu previnilého člena alebo funkcionára, 
• na doterajšiu činnosť previnilého vo zväze, 
• na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. 

Pri rozhodovaní treba vždy dbať, aby uložené opatrenie bolo primerané závažnosti 
previnenia a okolnostiam prípadu. 

3) Za poľahčujúce okolnosti sa považujú najmä: 
• priznanie sa k previneniu, 
• oľutovanie previnenia, 
• napomáhanie pri objasňovaní veci, 
• nahradenie spôsobenej škody, 
• doterajšie zásluhy o rozvoj a popularizáciu športovej streľby a riadne plnenie člen-

ských povinností. 
4) Za priťažujúce okolnosti sa považuje najmä: 

• ak disciplinárne stíhaný porušil povinnosť, ktorá mu bola osobitne uložená alebo 
vyplývala z jeho funkcie, 

• ak bol už predtým disciplinárne stíhaný, 
• ak spôsobil škodu väčšieho rozsahu alebo s trvalým následkom, 
• ak sa dopustil previnenia hrubým alebo ľstivým spôsobom, 
• ak na previnenie naviedol iného člena alebo organizoval skupinu členov. 

5) Účinnosť uloženého opatrenia začína dňom jeho právoplatnosti. Rozhodnutie o uložení 
disciplinárneho opatrenia musí byť vyhotovené písomne s príslušným odôvodnením a do-
ručené doporučeným listom alebo na dobierku, alebo osobne oproti podpisu toho koho sa 
týka. Rovnopis rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia treba doručiť sekretariátu 
SSZ v Bratislave na vyznačenie v členskej evidencii. 

6) Uložením disciplinárneho opatrenia nie je člen alebo funkcionár ktorého sa týka, zbavený 
povinnosti nahradiť spôsobenú škodu. 

Článok 6 

Ukladanie disciplinárnych opatrení mládeži 
1) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia mládeži organizovanej vo zväze (po dovŕšení veku 

15 a neprekročení veku 18 rokov), prihliadne disciplinárny orgán na osobitnú starostli-
vosť ktorú zväz venuje mládeži. 

2) Mladistvému nemožno uložiť disciplinárne opatrenie „vylúčenie zo SSZ“. 
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Článok 7 

Upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia 
1) Disciplinárny orgán môže vo zvlášť odôvodnených prípadoch upustiť od uloženia discip-

linárneho opatrenia, ak previnilý: 
a. dopustil sa menej záväzného previnenia prvý raz, 
b. prejavil účinnú ľútosť a snahu po náprave, 
c. možno od previnilého očakávať, že samotné prerokovanie veci pred disciplinárnym 

orgánom stačí na jeho prevýchovu. 
2) Za rovnakých podmienok možno upustiť od potrestania u mládeže a okrem toho aj vtedy, 

ak previnilý bol k spáchaniu disciplinárneho previnenia zvedený dospelou osobou. 
3) Ak bolo upustené od uloženia disciplinárneho opatrenia, hľadí sa na previnilého ako keby 

nebol disciplinárne trestaný. 

Článok 8 

Vykonanie disciplinárnych opatrení 
1) Disciplinárne opatrenie možno vykonať až po tom, keď nadobudlo právoplatnosť. 
2) Disciplinárne opatrenie vykoná ten disciplinárny orgán, ktorý rozhodol na prvom stupni. 

Článok 9 

Odpustenie disciplinárneho opatrenia „vylúčenie zo SSZ“ 
1) Člena, alebo funkcionára vylúčeného zo SSZ, možno na základe jeho žiadosti znova 

prijať za člena SSZ, ak spôsobom svojho života a vzťahu k zväzu dokázal, že svoje 
previnenie úprimne oľutoval a napravil sa. 

2) Odpustiť disciplinárne opatrenie „vylúčenie zo SSZ“ môže aj Rada SSZ na základe žia-
dosti disciplinárne potrestaného ak dôjde k záveru, že uložené opatrenie je neprimerané 
závažnosti previnenia a osoby previnilého. 

Článok 10 

Premlčanie disciplinárneho previnenia 
1) Disciplinárne konanie nemožno začať alebo v ňom pokračovať ak je nepochybné, že je 

premlčané. Disciplinárne previnenia sa premlčujú po uplynutí jedného roka odo dňa kedy 
došlo k spáchaniu previnenia. Pri pokračovaní v páchaní previnenia toho istého druhu, 
jednoročná lehota sa začne počítať od spáchania posledného skutku (tzv. pokračujúci de-
likt). 

2) Rozhodnutie súdov, alebo iných štátnych orgánov o potrestaní páchateľa pre trestný čin, 
alebo priestupok proti zákonu o zbraniach, alebo za spôsobenie škody na zdraví, alebo 
majetku, nevylučuje previnilého člena, alebo funkcionára zväzu disciplinárne stíhať za 
ten istý skutok. Disciplinárne orgány môžu tak konať aj vtedy ak štátny orgán konanie 
zastavil v dôsledku amnestie, alebo v konaní previnilého nezistil trestný čin ani 
priestupok. 

HLAVA II 
Disciplinárne orgány a ich príslušnosť 
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Článok 11 
1) Disciplinárnymi orgánmi prvého stupňa sú: 

a. disciplinárna komisia športovo streleckého klubu, 
b. disciplinárna komisia územného organizačného článku SSZ (okresný, krajský a 

pod.), 
c. disciplinárna komisia Rady SSZ. 

2) Disciplinárnymi orgánmi druhého stupňa sú: 
a. výbor športovo streleckého klubu, 
b. predsedníctvo územného organizačného článku SSZ (ak je zvolené, ak nie je, tak 

príslušná Rada), 
c. Výkonný výbor SSZ. 

3) Členov disciplinárnej komisie športovo streleckého klubu v počte najmenej 3 členov zvolí 
členská schôdza klubu na obdobie štyroch rokov. 

4) Členov disciplinárnej komisie územného orgánu volí jeho predsedníctvo alebo Rada (ak 
nie je zvolené predsedníctvo), v počte najmenej 3 členov na obdobie štyroch rokov. 

5) Členov disciplinárnej komisie Rady SSZ volí Výkonný výbor SSZ, v počte najmenej 3 
členov na obdobie štyroch rokov. 

6) Disciplinárne orgány prvého a druhého stupňa sú povinné skúmať svoju príslušnosť na 
prejednanie a rozhodovanie v každej disciplinárnej veci v ktoromkoľvek jej štádiu. Ak 
zistia, že nie sú príslušné, sú povinné neodkladne postúpiť vec príslušnému disciplinár-
nemu orgánu. 

Článok 12 

Členovia disciplinárneho orgánu 
1) Disciplinárna komisia prejednáva a rozhoduje o jednotlivých previneniach v zložení naj-

menej 3 členov. 
2) Člen disciplinárneho orgánu prvého stupňa nemôže byť súčasne členom disciplinárneho 

orgánu druhého stupňa. 
3) Disciplinárna komisia športovo streleckého klubu prejednáva a rozhoduje o previneniach 

členov tohoto klubu. 
4) Disciplinárna komisia územného orgánu SSZ prejednáva a rozhoduje o previneniach svo-

jich členov ktorých sa dopustili v súvislosti s touto funkciou a previnených členov výboru 
klubu, alebo predsedníctva nižšieho organizačného článku. 

5) Disciplinárna komisia Rady SSZ prejednáva a rozhoduje o previneniach svojich členov 
ak sa previnenia dopustili v súvislosti s výkonom tejto funkcie a previneniach členov 
predsedníctva krajských orgánov SSZ. 

6) Disciplinárne komisie pri prejednávaní a rozhodovaní o previneniach majú samostatnú 
rozhodovaciu právomoc. Trojčlennú disciplinárnu komisiu počas jej zasadnutia a rozho-
dovania riadi jej predseda. 

7) Členovia disciplinárnej komisie aj členovia druhostupňového disciplinárneho orgánu sú 
viazaní Stanovami SSZ a týmto disciplinárnym poriadkom, organizačným poriadkom 
SSZ, smernicami SSZ záväznými pokynmi a nariadeniami SSZ a ostatnými jeho opatre-
niami organizačných zložiek zväzu a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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Článok 13 

Vylúčenie člena disciplinárneho orgánu 
1) Člen disciplinárneho orgánu je vylúčený z prerokovania a rozhodovania o veci, ak so 

zreteľom na jeho vzťah k prejednávanej veci, alebo k osobe disciplinárne stíhanej, možno 
mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti. 

2) Z prerokovania a rozhodovania o veci pred disciplinárnym orgánom druhého stupňa je 
vylúčený ten člen, ktorý sa v tej istej veci zúčastnil ako člen disciplinárneho orgánu pr-
vého stupňa. 

HLAVA III 
Priebeh konania 

Článok 14 

Podnet na začatie disciplinárneho konania 
1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh, alebo z podnetu ktoréhokoľvek organizačného 

článku zväzu. 
2) Disciplinárna orgán môže začať disciplinárne konanie aj z vlastného podnetu, ak sa hod-

noverne dozvedel o previnení člena, alebo funkcionára zväzu. 
3) Disciplinárne konanie začne disciplinárny orgán tiež v prípadoch postúpenia mu veci 

štátnym orgánom (prokuratúrou, súdom, policajným zborom a pod.). 

Článok 15 

Neprípustnosť disciplinárneho konania 
4) Disciplinárne konanie nemožno začať a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a 

musí byt zastavené: 
a. proti tomu kto zomrel, 
b. ak je disciplinárne stíhanie premlčané (po uplynutí jedného roka od spáchania pre-

vinenia), 
c. ak skoršie stíhanie pre ten istý disciplinárny skutok skončilo právoplatným rozhod-

nutím disciplinárneho orgánu, alebo jeho zastavením, 
d. ak člen, proti ktorému bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania, vystú-

pil zo zväzu pred jeho začatím, alebo v priebehu jeho konania, 
e. ak z obsahu oznámenia, alebo výsledku šetrenia je zrejmé, že skutok nie je discipli-

nárnym previnením. 
5) Disciplinárny orgán môže upustiť od začatia disciplinárneho konania, alebo v jeho prie-

behu ho zastaviť ak považuje za postačujúce rozhodnutie v tej istej veci, iného orgánu 
alebo samotné prejednanie veci. 

Článok 16 

Predbežné skúmanie návrhu 
1) Predseda, alebo ním poverený člen disciplinárneho orgánu zväzu, preskúma písomné 

oznámenie, alebo návrh na začatie disciplinárneho konania. Vhodným spôsobom preverí 
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tvrdené skutočnosti i okolnosti prípadu a určí termín prerokovania veci. Súčasne 
zabezpečí predvolanie disciplinárne stíhaného, prípadne ďalších osôb (svedkov a pod.), 
prípadne zabezpečí dôkazy (listinné, vecné a pod.). 

Článok 17 

Dočasné zastavenie výkonu funkcie 
1) Ak ide o disciplinárne stíhanie funkcionára orgánu zväzu, alebo jej organizačnej zložky a 

jeho zotrvanie vo funkcii by mohlo ovplyvniť priebeh, alebo výsledok disciplinárneho 
konania, alebo rozhodnutie, disciplinárny orgán môže pozastaviť výkon funkcie 
disciplinárne stíhanému až do právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia. 

Článok 18 

Disciplinárne šetrenie 
1) Disciplinárny orgán príslušný na prerokovanie disciplinárnej veci je povinný uskutočniť 

všetky potrebné úkony na úplné a objektívne zistenie skutkového stavu veci. Vykonaním 
týchto úkonov môže predseda disciplinárneho orgánu poveriť niektorého z členov discip-
linárnej komisie. 

2) Len riadne preukázané skutočnosti a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, môžu byť 
podkladom pre disciplinárne rozhodnutie. 

Článok 19 

Právo obhajoby 
1) Disciplinárne stíhaného musí disciplinárny orgán prvého stupňa pozvať na disciplinárne 

konanie včas, najmenej 7 dní vopred písomne, doporučeným listom, alebo na doručenku. 
V pozvánke na disciplinárne prerokovanie veci treba disciplinárne stíhaného upovedomiť, 
že sa proti nemu začalo disciplinárne konanie, so stručným uvedením skutku pre ktorý je 
disciplinárne stíhaný a upozorniť ho na následky, ak sa na prerokovanie veci nedostaví. 

2) Disciplinárne stíhanému sa musí umožniť, aby sa k obvineniu osobne vyjadril a uviedol 
okolnosti na svoju obranu (obhajobu), prípadne navrhol dôkazy na svoju obranu. 

3) Ak sa disciplinárne stíhaný, ktorý bol riadne predvolaný na disciplinárne prerokovanie 
veci, bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví pred disciplinárny orgán (doručenie 
predvolania má riadne vykázané), môže vo veci rozhodnúť disciplinárna komisia aj v 
jeho neprítomnosti ak pred tým už bol vo veci vypočutý alebo sa písomne vyjadril. V prí-
pade opakovaného nedostavenia sa disciplinárne stíhaného, môže disciplinárna komisia 
rozhodnúť v jeho neprítomnosti bez ústneho alebo písomného vyjadrenia jeho stanoviska. 

4) Pri prerokovávaní disciplinárnych previnení mládeže môže sa na prerokovaní zúčastniť 
ich zákonný zástupca. 

Článok 20 

Dokazovanie v disciplinárnom konaní 
1) V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä: 

a. či sa stal skutok, ktorý je predmetom stíhania a či tento skutok je disciplinárnym 
previnením, 
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b. čí skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho stíhania, spáchal disciplinárne stí-
haný a čí tento je členom SSZ, 

c. z akých pohnútok došlo k spáchaniu skutku, ktorý je predmetom disciplinárneho 
konania, 

d. okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na stupeň nebezpečnosti skutku pre športovú 
streľbu, jej bezpečnosť a pre SSZ prípadne aj pre spoločnosť, 

e. vzťah stíhaného k plneniu členských povinností a ku kolektívu, 
f. okolnosti rozhodné pre posúdenie rozsahu a následkov spôsobenej škody na ma-

jetku, alebo zdraví, 
g. okolnosti ktoré viedli, alebo umožnili spáchanie previnenia. 

2) Za dôkaz sa považuje všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, (výpoveď disciplinárne 
stíhaného, výpovede svedkov, listinné dôkazy, rôzne predmety, znalecké posudky, ná-
kresy, alebo iné zobrazenia, prípadne obhliadka miesta činu). 

3) Disciplinárny orgán vykoná i také dôkazy, ktoré na svoju obranu navrhol disciplinárne 
stíhaný aj ostatné dôkazy svedčiace v jeho prospech, alebo pre objektívne zistenie skutko-
vého stavu veci. 

Článok 21 

Povinnosť svedčiť 
1) Ak disciplinárny orgán v rámci disciplinárneho konania pozve člena, alebo funkcionára 

zväzu ako svedka, je povinný sa dostaviť na predvolanie a vypovedať ako svedok 
pravdivo a bez zamlčovania jemu známych skutočností a okolností dôležitých pre 
disciplinárne rozhodnutie. 

2) Právo odoprieť vypovedať ako svedok má iba vtedy, ak by svojou výpoveďou spôsobil 
nebezpečenstvo svojho stíhania, alebo stíhania osoby jemu blízkej (rodinného 
príslušníka). 

Článok 22 

Zápisnica 

1) Výpovede disciplinárne stíhaného, svedkov, znalcov, treba zapisovať do zápisnice, ktorú 
vypočúvaní podpíšu. 

O iných zisteniach sa tiež urobí písomný záznam (zápisnica) ktorý (ktorú) zúčastnené 
strany podpíšu (napr. o obhliadke miesta činu, dôkazov, zabavených vecí a podobne). 

2) V zápisnici o priebehu disciplinárneho rokovania treba uviesť: 
a. označenie disciplinárneho orgánu a miesto rokovania, 
b. meno, priezvisko, zamestnanie a funkciu zastavanú vo zväze disciplinárne 

stíhaného, 
c. trvalé bydlisko stíhaného, 
d. členstvo v športovo streleckom klube, 
e. druh disciplinárneho previnenia, kedy a kde bolo spáchane, 
f. dôkazy predložené a zadovážené v priebehu disciplinárneho konania, 
g. rozhodnutie disciplinárnej komisie vrátane uloženého disciplinárneho opatrenia, 
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h. poučenie o možnosti podať proti rozhodnutiu odvolanie a vyjadrenie disciplinárne 
stíhaného. 

3) Zápisnicu o priebehu disciplinárneho rokovania podpíšu členovia disciplinárnej komisie, 
disciplinárne stíhaný a ostatné osoby, ktorých vyjadrenie sa na rokovaní bolo zazname-
nané do zápisnice. 

Článok 23 

Disciplinárne rozhodnutie 
1) Disciplinárny orgán objektívne posúdi výsledky objasňovania prípadu, zisťovania skut-

kového stavu veci, vrátane vykonaných dôkazov a po neverejnej porade rozhodne o vine 
a uložení disciplinárneho opatrenia alebo inom rozhodnutí vo veci. 

2) Ak disciplinárny orgán uzná stíhaného vinným z prejednávaného previnenia, môže mu 
súčasné uložiť aj náhradu trov disciplinárneho konania. Ak výšku trov nemožno vyčísliť, 
určia sa sumou 100,- Sk. 

3) Disciplinárne stíhaný nemá nárok na náhradu ušlej mzdy a trov. 
4) Svedok, znalec a ďalšie osoby zúčastnené na disciplinárnom konaní, majú nárok na ná-

hradu trov a ušlej mzdy podľa všeobecne platnej právnej normy. Tieto sú trovami discip-
linárneho konania a povinnosť ich uhradiť môže byť uložená disciplinárne stíhanému ak 
bol uznaný vinným. 

5) Ak disciplinárny orgán dôjde k záveru, že stíhaný sa nedopustil previnenia, vynesie oslo-
bodzujúce rozhodnutie. V tomto prípade, ako aj vtedy ak zistí, že k disciplinárnemu pre-
vineniu nedošlo alebo, že ho nespáchal disciplinárne stíhaný, organizácia pri ktorej je 
zriadený disciplinárny orgán ktorý vo veci konal mu na základe jeho žiadosti nahradí jeho 
trovy vrátane ušlej mzdy. 

6) Disciplinárne rozhodnutie treba vždy vyhotoviť písomne a doručiť ho stíhanému doporu-
čeným listom, alebo na doručenku najneskoršie do 30 dní po vynesení rozhodnutia. U 
mladistvého treba rozhodnutie doručiť jeho zákonnému zástupcovi. 

7) Disciplinárne rozhodnutie musí obsahovať: 
a. označenie disciplinárneho orgánu, ktorý vyniesol rozhodnutie, 
b. deň, mesiac, rok a miesto vyhlásenia rozhodnutia, 
c. meno a priezvisko stíhaného, dáta narodenia a trvalé bydlisko, 
d. zastavané funkcie vo zväze, 
e. výrok o vine, 
f. výrok o uložení disciplinárneho opatrenia alebo inom rozhodnutí, 
g. základne údaje zistené o predmetnom skutku, 
h. označenie všeobecne záväzných a zväzových predpisov ktoré boli porušené, 
i. podpis predsedu disciplinárneho orgánu alebo jeho zástupcu, 
j. odôvodnenie výroku rozhodnutia, 
k. poučenie o opravnom prostriedku (práve podať odvolanie). 

HLAVA IV 
Odvolacie konanie 
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Článok 24 

Odvolanie 
1) Opravným prostriedkom proti disciplinárnemu rozhodnutiu je odvolanie. 
2) Odvolanie sa podáva písomne tomu disciplinárnemu orgánu ktorý rozhodol v prvom 

stupni. Lehota na podanie odvolania je 15 dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozhod-
nutia. 

3) Právo podať odvolanie má iba disciplinárne stíhaný, v prípade mladistvého aj jeho zá-
konný zástupca (rodič). 

4) Včas podané odvolanie má odkladný účinok 
5) Po vyhlásení disciplinárneho rozhodnutia na disciplinárnom pojednávaní môže sa stíhaný 

výslovne vzdať podania odvolania. Ak podal písomné odvolanie, môže ho vziať späť a to 
až do doby, než odvolací orgán sa začne radiť o vydaní rozhodnutia. 

6) Podané odvolanie predloží disciplinárny orgán prvého stupňa spolu s celým spisovým 
materiálom disciplinárnemu orgánu druhého stupňa a to najneskoršie do 30 dní po obdr-
žaní odvolania. 

7) Odvolací orgán oneskorene podané odvolanie zamietne. 
8) Odvolací orgán, na základe včas podaného odvolania, môže nesprávne disciplinárne roz-

hodnutie zmeniť, alebo takéto rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie a roz-
hodnutie. 

9) Odvolací orgán tak urobí najmä vtedy, ak rozhodnutie nižšieho orgánu odporuje Stano-
vám, Organizačnému poriadku, Disciplinárnemu poriadku alebo iným vnútrozväzovým, 
alebo právnym predpisom, alebo ak nebol riadne a úplne zistený skutkový stav veci. 

10) Zásady prejednávania previnenia pred disciplinárnym orgánom prvého stupňa platia pri-
merane pre konanie pred odvolacím orgánom. 

11) Odvolací orgán odvolanie zamietne ak zistí, že ho podala neoprávnená osoba, alebo ak 
odvolanie nie je dôvodné. 

12) Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a nie je proti nemu prípustný ďalší opravný 
prostriedok. 

Článok 25 

Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárneho rozhodnutia 
1) Disciplinárne rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné, ak: 

a. proti nemu v lehote 15 dní po jeho doručení nebolo podané odvolanie 
b. dňom doručenia písomného rozhodnutia odvolacieho orgánu disciplinárne stíha-

nému do vlastných rúk. 

Článok 26 

Evidencia disciplinárnych opatrení 
1) O právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach vedie evidenciu výbor Športovo-

streleckého klubu, pri ktorom je zriadená disciplinárna komisia prvého stupňa. 
2) Evidenciu disciplinárnych opatrení „vylúčenie zo SSZ“ a „zastavenie činnosti“, vedie 

sekretariát SSZ v Bratislave. 
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3) Disciplinárne orgány prvého stupňa sú povinné každé právoplatné disciplinárne rozhod-
nutie najneskoršie do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti, zaslať sekretariátu SSZ v 
Bratislave. 

4) Právoplatné rozhodnutie musí byť opatrené touto doložkou: „TOTO DISCIPLINÁRNE 
ROZHODNUTIE JE PRÁVOPLATNÉ“. Doložku podpisuje predseda disciplinárneho or-
gánu prvého stupňa a opatrí ju dátumom a pečiatkou. 

Článok 27 

Administratívne zabezpečenie 
1) Písomné práce, súvisiace s disciplinárnym konaním, zabezpečuje výbor klubu. 
2) Písomné práce, súvisiace s disciplinárnym konaním disciplinárnej komisie pri Rade SSZ, 

zabezpečuje sekretariát SSZ. 

Článok 28 

Záverečné ustanovenia 
1) Rada SSZ je príslušná dávať záväzný výklad tohoto disciplinárneho poriadku a schvaľo-

vať jeho zmeny a doplnky. 
2) Tento Disciplinárny poriadok SSZ schválila Rada Slovenského streleckého zväzu dňa 11. 

decembra 1999 ako Smernicu SSZ číslo 16 a týmto dňom nadobudol účinnosť. 
3) Tento Disciplinárny poriadok SSZ schválila Rada Slovenského streleckého zväzu dňa 6. 

12. 2006 ako Smernicu SSZ číslo 16 / SSZ – 99/06 a týmto dňom nadobudol účinnosť. 
V plnom znení nahrádza Disciplinárny poriadok SSZ ktorý schválila Rada Slovenského 
streleckého zväzu dňa 11. decembra 1999. 

 
Miloslav BENCA 

prezident 
Slovenského streleckého zväzu 


