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Úvod 

Porušovanie noriem, predpisov a nariadení platných v Slovenskej Taekwon-Do Aliancií (ďalej len 

Aliancia) a nedostatok disciplíny môžu mať niekedy povahu a intenzitu, že je nevyhnutné ich 

prerokovať v disciplinárnom konaní a prípadne i uložiť predbežné opatrenie. Pri jeho prejednávaní 

a prípadnom ukladaní disciplinárnych opatrení sa riadi Disciplinárna komisia (ďalej len DK) 

jednotným disciplinárnym poriadkom Aliancie. Disciplinárny poriadok, ktorý je vydaný v súlade 

so stanovami Aliancie a zásadami Taekwon-Do ITF, je záväzným predpisom pre všetky orgány 

a členov Aliancie. 

1. Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 

Disciplinárny poriadok sa vzťahuje na prejednávanie všetkých disciplinárnych previnení 

v Aliancií zavinených nedodržiavaním zásad Taekwon-Do ITF, stanov, predpisov a nariadení 

Aliancie pri účasti na skúškach, exhibíciách, športových súťažiach a ďalších činnostiach 

jednotlivcov i združených subjektov týkajúcich sa Taekwon-Do. Disciplinárny poriadok Aliancie 

je záväzný pre všetkých členov Aliancie, t.j. pre združené subjekty Aliancie i pre ich 

individuálnych členov. 

2. Účel disciplinárneho konania 

V disciplinárnom konaní pred DK sú prejednávané a spravodlivo posudzované disciplinárne 

previnenia. Výsledkom prejednávania vecí v disciplinárnom konaní je rozhodnutie o miere 

previnenia a prípadné uloženie predbežného opatrenia, ktoré má napomáhať pri výchove 

jednotlivca i kolektívu v duchu zásad Taekwon-Do ITF a medziľudských vzťahov. Pri 

disciplinárnom konaní sa musí dbať na to, aby s ohľadom na závažnosť previnenia boli prípadne 

rozpory medzi účastníkmi riešene predovšetkým ich dohodou. 

3. Disciplinárna komisia 

Členovia DK sú volení Valným zhromaždením za podmienok určených stanovami Aliancie. 

Členovia DK si pomedzi seba volia predsedu DK. Predseda DK zvoláva a riadi jednania DK 

a komunikuje v mene DK s Radou Aliancie, popr. ďalšími orgánmi Aliancie. Zúčastňuje sa na 

zasadaniach Rady Aliancie a Valnom zhromaždení Aliancie. V odôvodnených prípadoch môže 

túto právomoc delegovať na iného člena DK. DK je uznášaniaschopná, ak sa zúčastňuje jej 

jednania nadpolovičná väčšina členov DK. Rozhodnutie DK sa prijíma nadpolovičnou väčšinou 

prítomných hlasov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu DK. DK rieši 

záležitosti organizačného charakteru na jednaní alebo e-mailovom riadení. Prejednávanie 

previnenia pred DK v disciplinárnom konaní je vždy uvádzané ako jednanie. Z jednania DK sa 

vyhotovuje hlasový záznam a zápis, ktorý obsahuje súpis prejednávaných bodov a prijaté 

rozhodnutia. DK je za svoje rozhodnutia zodpovedná Rade Aliancie ,ktoré môže pri odvolávanom 

riadení rozhodnutia DK vo veci disciplinárneho konania zmeniť. Valné zhromaždenie má právo 

odvolať členov DK. 



 

3.1 Členovia disciplinárnej komisie 

Členovia DK sú povinní zúčastňovať sa e-mailových riadení  a jednaní DK.V prípade nemožnosti 

zúčastniť sa jednania potom vopred písomne ospravedlnia svoju neúčasť predsedovi DK. Členovia 

DK sú povinní zdržať sa účasti na rozhodovaní v disciplinárnom konaní v prípade, kedy je 

ohrozená nestrannosť ich rozhodovania, a oznámiť túto skutočnosť vopred predsedovi DK. 

4. Previnenia 

V disciplinárnom konaní sa prejednávajú predovšetkým tieto previnenia jednotlivcov, združených 

subjektov Aliancie alebo kolektívu a družstiev združených subjektov Aliancie: 

a. porušenie povinnosti člena Aliancie, ktoré je prejavom nedisciplinovanosti a neplnenia 

záväzných predpisov, nariadenia Aliancie, či rozhodnutia štatutárnych orgánov Aliancie, ďalej 

porušenie noriem morálky, svojvoľného jednania, ktoré porušuje dobré meno a záujmy 

Aliancie a Taekwon-Do ITF, narušenie medziľudských vzťahov ako podplácanie, používanie 

nedovoleného dopingu, krádeže a pod. 

b. porušenie súťažných smerníc a pravidiel športovej činnosti, vrátane ich doplnkov, 

neuposlúchnutie pokynov a rozhodnutí rozhodcov, organizátorov a pod., ak z výchovného 

hľadiska nepostačujú iné prostriedky k postihu týchto prípadov. 

c. porušenie predpisov a nariadení Aliancie pri skúškach, exhibíciách, sústredení a ďalších 

aktivitách  

d. porušenie zásad, morálky a etiky Taekwon-Do ITF 

 

5. Disciplinárne konanie 

Podnet k disciplinárnemu konaniu môže podať ktorýkoľvek riadny člen, orgán alebo združený 

subjekt Aliancie, a to písomne na sekretariát Aliancie alebo predsedovi DK. Disciplinárne konanie 

sa zahajuje spravidla do dvoch mesiacoch odo dňa , kedy bol podnet podaný, najneskôr však do 

jedného roka odo dňa, kedy sa člen Aliancie takéhoto jednania dopustil. DK po prijatí podnetu 

rozhodne, či bude viesť o veci disciplinárne konanie. DK oznámi účastníkom disciplinárneho 

konania, či konanie zaháji, a určí dátum a miesto prejednávania previnenia. Účastníci konania sú 

povinní sa na predvolanie ku konaniu dostaviť. Pokiaľ sa predvolaný účastník disciplinárneho 

konania nedostaví bez dôvodu a včasného ospravedlnenia, môže byť o veci rozhodnuté v jeho 

neprítomnosti. DK je oprávnená v rámci disciplinárneho konania požadovať od účastníkov 

konania vysvetlenie, popr. iné potrebné podklady (písomná dokumentácia, fotodokumentácia, 

videozáznam a pod.). DK je taktiež oprávnená vyžiadať si informácie od iných členov, orgánov či 

združených subjektov Aliancie, ak môžu títo prispieť k objasneniu, preukázaniu či vyvráteniu 

previnenia. O disciplinárnom konaní sa vedie protokol, taktiež výpovede účastníkov konania sa 

protokolujú. Disciplinárne konanie môže byť hlasovo zaznamenávané a môže byť z neho 

vykonaný písomný zápis. Disciplinárne konanie je neverejné.  

6. Ukladanie a výkon disciplinárnych opatrení 

Výsledkom disciplinárneho konania je „Rozhodnutie o výsledku disciplinárneho konania“, 

v ktorom je prípadne uložené predbežné opatrenie. Rozhodnutie o výsledku disciplinárneho 

konania vydáva DK spravidla do 30 dní odo dňa, kedy bolo vedené jednanie o disciplinárnom 



previnení pred DK a dáva im písomne na vedomie sekretariátu Aliancie, Rade Aliancie 

a účastníkom konania. 

7. Druhy disciplinárnych opatrení 

 

7.1 V disciplinárnom konaní sa jednotlivcom ukladajú tieto disciplinárne opatrenia: 

  

a. Napomenutie 

Napomenutie je najmiernejšou formou disciplinárneho opatrenia. Vyslovuje sa v prípadoch 

menej závažných previnení a to spravidla vtedy, ak sa jedná o prvý priestupok dotyčného 

b. Pokarhanie 

Pokarhanie je výraznejšou formou disciplinárneho opatrenia za nesprávne jednanie a pri 

opakovanom menej závažnom previnení. 

c. Pozastavenie účasti na skúškach na technické stupne vrátane majstrovských 

Toto opatrenie možno uložiť na dobu až 24 mesiacov. Ukladá sa za závažne previnenie na 

súťažiach, tréningoch, pri činnostiach súvisiacich s Taekwon-Do, ďalej za hrubé porušenie 

zásad etiky Taekwon-Do ITF, predovšetkým za použitie techník Taekwon-Do v iných 

prípadoch, ako pripúšťa právny poriadok SR.  

d. Pozastavenie súťažnej činnosti 

Disciplinárne opatrenie pozastavenia súťažnej činnosti sa ukladá a určité obdobie, alebo na 

určitý počet súťaží. Zastavenie súťažnej činnosti sa vzťahuje na všetky športové stretnutia 

organizované Alianciou či ITF, vrátane medzinárodných. Bolo/-li disciplinárne opatrenie 

pozastavenia športovej činnosti uložené previnilcovi, ktorý je zároveň funkcionárom vo 

športovom odvetví Taekwon-Do ITF, znamená že uložené opatrenie je zároveň pozastavením 

výkonu funkcie. 

e. Pozastavenie výkonu funkcie či trénerskej činnosti 

Pozastavenie výkonu funkcie možno uložiť na dobu až  24 mesiacov. Toto opatrenie nie je 

možné uložiť na výkon funkcie člena voleného senátu. O tom , či člen voleného senátu môže 

vykonávať svoju funkciu vo volenom orgáne s ohľadom na disciplinárne previnenie, ktorého 

sa dopustil, rozhoduje orgán podľa stanov Aliancie. 

f. Zákaz výkonu funkcie či trénerskej činnosti 

Zákaz výkonu funkcie je trvalý. Toto opatrenie nie je možné uložiť na výkon funkcie člena 

voleného orgánu senátu. O tom, či člen voleného senátu môže vykonávať svoju funkciu vo 

volenom orgáne s ohľadom na disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil, rozhoduje orgán 

podľa stanov Aliancie. 

g. Podmienečné vylúčenie z Aliancie 

Podmienečné vylúčenie členom zväzu sa ukladá za závažné previnenie. 

h. Vylúčenie z Aliancie 



Vylúčiť je možné len členov, ktorý sa dopustili zvlášť závažného previnenia, ktorého je 

nezlučiteľné  s členstvom v Aliancií . Previnilcovi sa zruší platnosť preukazu Aliancie (prip. 

trénerského, rozhodcovského a pod.), pokiaľ bol vydaný. Toto opatrenie musí odsúhlasiť Rada 

Aliancie, ktoré  spolu s DK zasadne na jeho podnet. Pokiaľ požiada vylúčení o znovu prijatie 

za člena, je k rozhodnutiu o prijatí treba súhlas toho orgánu, ktorý ho vylúčil. 

i. Náhrada škody 

Náhradu škody možno uložiť v prípadoch, kedy bol disciplinárnym previnením finančne 

poškodená Aliancia, jeho Združený subjekt, jeho jednotlivý člen alebo partner Aliancie. 

j. Zrušenie technického stupňa 

Toto disciplinárne opatrenie sa ukladá napríklad za vykonanie skúšok bez vedomia Aliancie, 

za nedodržanie smerníc pre vykonávanie skúšok na technické stupne, za vykonávanie skúšok 

cez zákaz vedúceho školy, inštruktora, alebo štatutárnych orgánov Aliancie. 

k. Peňažná pokuta 

Peňažnou pokutou možno uložiť jednotlivcovi do výšky 200 €. 

7.2 V disciplinárnom konaní možno združeným subjektom Aliancie  a družstvám či kolektívom 

združených subjektov Aliancie uložiť tieto disciplinárne opatrenia: 

 

a. Pokarhanie 

Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných previnení. 

b. Peňažná pokuta 

Peňažnú pokutu možno uložiť týmom, kolektívom či združeným subjektom Aliancie do výšky 

600 € 

c. Pozastavenie súťažnej činnosti Združeného subjektu alebo družstva 

Udeľuje sa za závažné porušenie poriadku a pravidiel športových súťaží a možno ich udeliť až 

na dobu 24 mesiacov. 

d. Podmienečné vylúčenie z Aliancie 

Je možné ukladať združeným subjektom Aliancie za závažné previnenie. 

e. Vylúčenie z Aliancie 

Ukladá sa Združeným subjektom Aliancie za opakované alebo veľmi závažné previnenie 

nezlučiteľné s členstvom Združeného subjektu v Aliancii. Toto opatrenie musí odsúhlasiť 

Rada Aliancie, ktoré  spolu s DK zasadne na jeho podnet. Pokiaľ požiada vylúčení subjekt 

o znovu prijatie za člena, je k rozhodnutiu o prijatí treba súhlas toho orgánu, ktorý ho vylúčil. 

8. Odvolanie proti „Rozhodnutiu o výsledku disciplinárneho konania“ 

Pokiaľ nesúhlasí člen, kolektív, družstvo alebo Združený subjekt Aliancie s rozhodnutím 

o výsledku disciplinárneho konania, môže do 30 dní od jeho doručenia písomne odvolať na 



sekretariát Aliancie alebo predsedovi DK. V prípade že sa vyskytnú nové dôkazy, alebo sa 

predložia nové skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť výsledok rozhodnutia DK, prípad sa opätovne 

prešetri a pozmení sa výsledok rozhodnutia DK. Pokiaľ podá člen Aliancie odvolanie proti 

výsledku disciplinárneho konania, má toto odvolanie odkladný účinok. V tejto dobe je člen 

Aliancie povinný plniť všetky povinnosti stanovené predpismi a nariadeniami Aliancie a pravidla 

ITF. Pri odvolacom riadení Rada Aliancie prerokuje prípad a na mieste uznesením potvrdí, 

pozmení  alebo zruší predošlé rozhodnutie DK vo veci disciplinárneho konania, alebo bude to 

možné vzhľadom k povahe prejednávaného prípadu považovať za vhodné, zvolí odvolávaní senát, 

ktorý prípad prešetrí a v mene Rady Aliancie potvrdí, pozmení, zruší predošlé rozhodnutie DK vo 

veci disciplinárneho konania. Odvolanie je bezplatné. Obe strany majú  právo odvolať sa jeden 

krát. V prípade  odvolania má DK právo vydať predbežne opatrenia platné do rozhodnutia Rady  

Aliancie a predseda DK právo zúčastniť sa na odvolacom riadení Rady Aliancie. 

9. Záverečné ustanovenia 

Pokiaľ sa člen, kolektív, družstvo či Združený subjekt Aliancie, ktorému bolo uložené 

disciplinárne opatrenie nedopustí nového disciplinárneho previnenia po dobu 2 rokov odo dňa, 

kedy mu bolo rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia oznámené, pozerá sa naňho, ako by 

mu uložené nebolo. Členovia DK, príp. členovia odvolávacieho  senátu Rady Aliancie sú viazaní 

mlčanlivosťou o zistených skutočnostiach, ktoré vyšli najavo behom vyšetrovania disciplinárnych 

previnení a nemajú súvislosť s prejednávaným prípadom. 

 

 

Bc. Dominik Sawicki      Ing. Ivan Kiko 

predseda DK Aliancie      prezident STA 

 


