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§ 54 

Disciplinárne konanie 

1. Disciplinárne konanie môžu viesť disciplinárne orgány športovej organizácie 
voči športovcovi, športovému odborníkovi, športovej organizácii alebo inej 
osobe, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii, za porušenie pravidiel 
súťaže, predpisov športového zväzu alebo rozhodnutia športového zväzu, 
ktorého sa dopustila v čase, keď mala príslušnosť k športovej organizácii. 

2. V disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré 
umožňujú uložiť predpisy športového zväzu. 

3. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu športového zväzu o závažnom porušení 
pravidiel súťaže, predpisov alebo rozhodnutia športového zväzu, 
rozhodnutie, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok a rozhodnutie o 
opravnom prostriedku, musí byť odôvodnené. 

4. Predpisy športového zväzu určia, ktoré porušenie pravidiel súťaže, predpisov 
športového zväzu alebo rozhodnutia športového zväzu sa považuje za 
závažné. 

5. Osobe, ktorej bola v disciplinárnom konaní uložená sankcia alebo opatrenie, 
s ktorým sú spojené finančné výdavky môže súd priznať právo na ich náhradu 
od toho, kto sa dopustil protiprávneho konania alebo je zodpovedný za 
protiprávne konanie, ktoré bolo dôvodom pre uloženie sankcie alebo 
opatrenia. Pri uplatňovaní nárokov podľa tohto ustanovenia sa postupuje 
podľa osobitného predpisu.  

Dôvodová správa k § 54 

Dochádza k vymedzeniu subjektov, ktoré spadajú do pôsobnosti športových 
disciplinárnych orgánov. Predmetné ustanovenie zaručuje zákonnosť 
disciplinárneho konania. 

Ustanovuje sa pravidlo, podľa ktorého musí byť vopred známe, aké sankcie možno 
v disciplinárnom konaní vedenom konkrétnym športovým zväzom porušujúcemu 
subjektu uložiť. V disciplinárnom konaní bude možné uložiť len takú sankciu a 
opatrenie, ktoré umožňujú uložiť predpisy športového zväzu. 

Rozhodovacie orgány športového zväzu sú povinné v disciplinárnom konaní voči 
subjektu s príslušnosťou k športovému zväzu postupovať len na základe predpisov 
športového zväzu v čo najkratšej lehote po zistení previnenia, resp. porušenia 
pravidiel, predpisov a rozhodnutí zväzu, v záujme adresnosti daného trestu, ktoré 
by malo reflektovať potrebu uloženia sankcie čo najskôr od momentu, kedy sa zistilo 
porušenie.  
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Lehota maximálne jedného roku od porušenia je stanovená z toho dôvodu, aby 
rozhodovacie orgány športového zväzu boli motivované potrestať vinníka v 
rovnakej sezóne, resp. v športovom cykle, v rámci ktorého k porušeniu prišlo, a aby 
sa obmedzilo trestanie športovcov alebo ostatných subjektov v štádiu, kedy zo 
športového hľadiska nemá sankcia význam, či už vo vzťahu k porušiteľovi pravidiel, 
alebo vo vzťahu k subjektu, ktorého práva boli porušené.  

V záujme transparentnosti všetkých rozhodnutí prijatých mimo priebehu konkrétnej 
hry, a za ktoré bol uložený trest zohľadňujúci určitú závažnosť konania porušiteľa 
pravidiel je potrebné, aby orgán, ktorý rozhodnutie vydal, toto rozhodnutie 
odôvodnil a tým prispel k jednotnej aplikácii predpisov, k vytvoreniu jednotnej 
rozhodovacej činnosti v rámci športových sporov a podporil právnu istotu 
športových subjektov zúčastnených v týchto sporoch. 

Zákon oddeľuje rozhodnutia prijaté v rámci športu od trestného konania, konania o 
priestupkoch alebo konania inom správnom delikte. Predpokladá sa, že v prípade, 
ak bude ten istý subjekt potrestaný za porušenie určitého športového pravidla alebo 
predpisu športovej organizácie, udelenie konkrétnej sankcie nevylučuje ďalšie 
konanie na základe tohto porušenia v rámci trestného konania, konania o priestupku 
alebo správneho konania. 

 


