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Úvodné ustanovenia 

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej Taekwon-Do Aliancie („ďalej len rokovací 

poriadok DK“) v súlade so stanovami Aliancie a zásadami Taekwon-Do ITF, je záväzným predpisom 

pre všetky orgány a členov Aliancie upravuje pôsobnosť Disciplinárnej komisie (ďalej len „DK“), 

spôsob prerokúvania disciplinárnych priestupkov členov Aliancie a postup pri ukladaní 

disciplinárnych opatrení. 

Činnosť DK Aliancie sa riadi rokovacím poriadkom DK Aliancie. 

1. Pôsobnosť disciplinárnej komisie Aliancie 

 

1.1 DK Aliancie prerokúva disciplinárne priestupky členov Aliancie v súlade s Disciplinárnym 

poriadkom Aliancie, zásadami Taekwon-Do ITF a týmto rokovacím poriadkom. DK Aliancia 

v rámci svojho konania postupuje primerane podľa predpisov o správnom konaní. 

1.2 DK Aliancie prerokúva disciplinárne priestupky tých členov Aliancie, ktorí sa dopustili 

niektorého z disciplinárnych priestupkov. 

1.3 Na prerokúvanie disciplinárnych priestupkov študentov, na ktorých bol podaný podnet 

k disciplinárnemu konaniu. 

 

2. Účastníci konania o disciplinárnom priestupku  

2.1 Účastníkmi konania o disciplinárnom priestupku sú: 

- predseda DK, 

- členovia DK, 

- disciplinárne stíhaný, 

- poškodený, 

- svedok, 

- iné osoby. 

 

3. Konanie o disciplinárnom priestupku 

 

3.1 DK Aliancie začína konať na podnet k disciplinárnemu konaniu členmi Aliancie. Zasadnutie 

DK Aliancie zvoláva a vedie jej predseda. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie jej 

podpredseda, prípadne iný člen DK Aliancie poverený predsedom. Doručením návrhu na 

začatie disciplinárneho konania na sekretariát Aliancie sa začína disciplinárne konanie. 

3.2 Predseda DK Aliancie nariadi ústne prerokovanie návrhu medzi členmi DK. Následne po 

spoločnej dohode či je podnet oprávnený, oznámi účastníkom disciplinárneho konania, či 

konanie zaháji, a určí dátum a miesto prejednávania previnenia. Disciplinárne konanie sa 

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

jedného roka odo dňa, kedy sa člen Aliancie takéhoto jednania dopustil (smernica 01, článok 

5.).V tomto časovom rozmedzí nastáva vyšetrovanie daného disciplinárneho priestupku, 

v ktorom DK Aliancie prešetruje prípad a zaujíma stanoviska, ktoré bude predkladať na 

disciplinárnom konaní. Všetci účastníci konania majú právo vysloviť na disciplinárnom 

konaní svoje pripomienky a námety. Disciplinárne konanie je neverejné. 

3.3 Konanie o disciplinárnom priestupku (ďalej len „konanie“) sa uskutočňuje za prítomnosti 

všetkých účastníkov konania, ktorý boli vyzvaný ku konaniu. Ak sa disciplinárne stíhaný 

alebo iný účastník konania nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, môže DK Aliancie konať 



aj bez jeho prítomnosti (smernica 01, článok 5.). Predvolanie na rokovanie DK Aliancie sa 

účastníkom konania zašle poštou alebo elektronickou poštou. 

 

4. Dokazovanie 

 

4.1 DK Aliancie je povinná zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať 

potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaná len návrhmi účastníkov konania. 

4.2 Účastník konania má právo navrhovať DK Aliancie dôkazy a ich doplnenie. Disciplinárne 

stíhaný musí mať príležitosť, aby mohol svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä, aby 

mohol svoje návrhy a aby sa mohol vyjadriť k podkladu rozhodnutia. 

4.3 Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný 

stav veci a ktoré sú v súlade s predpismi a stanovami Aliancie a zásadami Taekwon-Do ITF. 

Dôkazmi sú najmä výsluchy svedkov a listiny. 

4.4 DK Aliancie hodnotí dôkazy podľa svojej povahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky 

dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. 

4.5 DK Aliancie je povinná dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred prijatím rozhodnutia 

o svojom návrhu DK Aliancie mohli k nemu vyjadriť, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

5. Hlasovanie 

 

5.1 K prerokovávanej veci predkladá návrh rozhodnutia predseda DK Aliancie. Návrh 

rozhodnutia môže predložiť aj ktorýkoľvek iný člen DK Aliancie. O každom návrhu na 

rozhodovanie musí byť uskutočnené hlasovanie na neverejnom zasadnutí. 

5.2 DK Aliancie je uznášania schopná, ak na jej zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. 

5.3 Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov DK Aliancie. 

V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, rozhodne o výsledku hlasovania predseda DK 

Aliancie. 

5.4 Hlasovanie o návrhu disciplinárneho opatrenia je spravidla verejné. Ak o to požiada aspoň 

tretina prítomných členov, hlasovanie musí byť tajné. 

 

6. Zápisnica 

 

6.1 O priebehu zasadnutia DK Aliancie, najmä o vyjadreniach účastníkov konania, o vykonaných 

dôkazoch a o hlasovaní sa spíše zápisnica. 

6.2 Zápisnicu podpisujú členovia DK Aliancie a účastníci konania. 

 

7. Predloženie návrhu komisie  

 

7.1 Predseda DK Aliancie môže predložiť prezidentovi STA alebo Valnému zhromaždeniu  

schválený návrh rozhodnutia spolu so zápisnicou o priebehu zasadnutia. 

 

8. Zabezpečenie činnosti DK Aliancie 

 

8.1 Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou DK Aliancie, ako aj archivovanie jej 

písomností, zabezpečuje predseda DK Aliancie. 

8.2 Nevyhnutné náklady na činnosť DK Aliancie hradí Slovenská Taekwon-Do Aliancia zo 

svojho rozpočtu. 



9. Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Tento rokovací poriadok bol schválený prezidentom Slovenskej Taekwon-Do Aliancie 

a Radou Slovenskej Taekwon-Do Aliancie. Dňom schválenia nadobúda platnosť a účinnosť. 

 

 

 

 

 

Bc. Dominik Sawicki      Ing. Ivan Kiko 

predseda DK Aliancie      prezident STA 


