Disciplinárne konanie a ukladanie trestov.

Kapitola 1
Začatie disciplinárneho konania a ukladanie trestov
1.1. Disciplinárne konanie sa začína s členom vo Zväze potápačov Slovenska ( ďalej len ZPS)
za porušenie stanov, za hrubú nedisciplinovanosť znevažujúcu meno ZPS, za
nedodržiavanie výcvikových a bezpečnostných smerníc, za porušenie športových
poriadkov a pravidiel pri súťažiach, pretekoch a preboroch v záujmovej činnosti.
1.2. O začatí disciplinárneho konania za nedodržanie stanov ZPS rozhoduje klub ZPS,
Technický výbor (TV), Športový výbor (ŠV), Prezídium ZPS alebo Revízna komisia
ZPS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
1.3. O zavedení disciplinárneho konania za porušenie športových poriadkov a pravidiel pri
súťažiach, pretekoch a preboroch v záujmovej
činnosti rozhodujú na základe
delegovanej právomoci príslušné komisie a výbory nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov ( TV ZPS, ŠV ZPS a komisie rozhodcovská, trénerska - PP, OP,
Rugby, atď.).

Kapitola 2
Druhy disciplinárnych trestov a ich ukladanie
Článok 1
Druhy trestov
2.1.1. Podľa stanov ZPS môžu byť uložené tieto tresty:
a) napomenutie
b) pozastavenie činnosti a funkcie
c) odvolanie z funkcie
d) zrušenie členstva
e) vylúčenie zo ZPS
Disciplinárne opatrenia sú v právomoci Zjazdu, Snemu a prezídia ZPS.
Článok 2
Napomenutie
2.2.1. Napomenutie je najmiernejšou formou trestu. Ukladá sa v prípade menej závažných
previnení ústne na výborovej schôdzi alebo na zasadnutí orgánu ( TV, ŠV, ZPS) .
2.2.2. Pokarhanie je dôraznejšou formou trestu za nesprávne konanie a činnosť. Ukladá sa ústnou
alebo písomnou formou na výborovej schôdzi alebo na zasadnutí orgánu ( TV, ŠV, ZPS).
Článok 3
Strana 1 z 4

Pozastavenie činnosti a funkcie
2.3.1. Pozastavenie činnosti sa týka športovcov, reprezentantov, rozhodcov, trénerov,
inštruktorov, cvičiteľov, zdravotníkov a usporiadateľov. Člen, ktorému bol trest uložený
sa nesmie v období do uplynutí trestu zúčastňovať žiadnych medzinárodných ani
domácich súťaží alebo akcií. Pozastavenie činnosti možno vysloviť tiež len pre prípad
reprezentácie a medzinárodných športových stykov.
O disciplinárnych previneniach reprezentantov a trénerov reprezentačných družstiev SR
rozhoduje ŠV a dáva na schválenie prezídiu ZPS. Pritom však rozhodnutia disciplinárneho
orgánu na nižšom stupni rešpektuje, prešetrí a urobí záver.
Trest pozastavenia činnosti môže byť uložený najviac na dobu troch rokov a podmienečne
odložený na skúšobnú dobu v trvaní od 3 - 12 mesiacov.
2.3.2. Ak sa jedná o menšie previnenie, najmä ak sa jedná o prvý prípad, môže byť výška
trestu stanovená na dobu 3 mesiacov a jeho výkon podmienečne odložený na skúšobnú
dobu v trvaní do 3 mesiacov.

Kapitola 3
Postup pri disciplinárnom konaní
Článok 1
Disciplinárne orgány
3.1.1. O disciplinárnom previnení podľa kap. 1 odst. 1.3 rozhodujú:
- výbor klubu ZPS
- športový výbor ZPS
- technický výbor ZPS
- prezídium ZPS
- revízna komisia ZPS
3.1.2. Rozhodnutie o ustanovení disciplinárnej komisie ( 3.1.1.) bude závislé podľa potrieb,
rozsahu a úrovne na ktorej disciplinárne previnenie vzniklo.
3.1.3. Disciplinárna komisia prerokuje všetky disciplinárne previnenia, pokiaľ príslušný
výbor nerozhodne, že prerokuje disciplinárne previnenie vo svojej kompetencii.
3.1.4. Ak sa člen klubu ZPS, ktorý je zároveň funkcionárom na úrovni vyššieho orgánu ZPS
dopustí priestupku, rozhoduje v disciplinárnom konaní TV ZPS, ŠV ZPS, prezídium
ZPS toho orgánu, s ktorým súvisí výkon jeho funkcie.
Ak nie je ustanovená, rozhodujú príslušné výbory ZPS.
3.1.6. ŠV ZPS rozhoduje o disciplinárnych previneniach jednotlivých štartujúcich v súťažiach,
ktoré príslušný výbor ZPS riadi, ako i o previneniach klubov ZPS, ku ktorým došlo v
súvislosti s pôsobením ich družstiev v týchto súťažiach.
3.1.7. Príslušný klub ZPS alebo príslušný výbor
si vytvára 3 -5 člennú disciplinárnu
komisiu pod vedením predsedu klubu ZPS alebo prezidenta výboru ZPS.
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Článok 2
Disciplinárne konanie pri porušení športových poriadkov a pravidiel
v priebehu súťaží, pretekov a preborov
a časovom období s nimi súvisiacimi v rámci činnosti ZPS.
3.2.1. Porušenie športových poriadkov a pravidiel pri súťažiach, pretekoch, preboroch, za
nedisciplinovanosť, nesprávne konanie a činnosť v priebehu prípravy, tréningu, časového
obdobia súvisiaceho so súťažami, pretekmi a prebormi, porušovanie registračného,
prestupového poriadku a ostatných predpisov, smerníc a zásad súvisiacich so športovou
činnosťou prerokúvajú a riešia príslušné disciplinárne komisie menované ŠV ZPS.
3.2.2. Disciplinárna komisia má povinnosť preskúmať konanie člena a odhaliť príčiny, ktoré
viedli k porušeniu športového poriadku a pravidiel, objasniť a doložiť previnenia, ktorých
sa člen dopustil a navrhnúť spôsob riešenia.
3.2.3. Príslušná disciplinárna komisia zabezpečí, aby člen, s ktorým je vedené disciplinárne
konanie bol pozvaný k prerokúvaniu svojho previnenia a mohol sa vyjadriť ku všetkým
závažným skutočnostiam, ktoré sú podkladom k rokovaniu a rozhodovaniu.
3.2.4. Z rokovania príslušnej disciplinárnej komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje
podstatné údaje o priebehu a záveroch rokovania.
Ak je člen prítomný na rokovaní, oboznámi ho disciplinárna komisia s rozhodnutím a
poučí ho o práve podať do jedného mesiaca odvolanie k príslušnému výboru, ktorá
disciplinárnu komisiu ustanovila. Ak člen nie je prítomný pri rokovaní disciplinárnej
komisie, táto ho so svojim rozhodnutím oboznámi písomne.
Ak disciplinárne konanie vykonáva klub ZPS alebo ŠV ZPS, svojho člena o rozhodnutí
vyrozumie rovnakým spôsobom.
3.2.5. Disciplinárne komisie svoje rozhodnutia predkladajú tomu orgánu, ktorý ich ustanovil.
3.2.6. Prerokúvanie športových poriadkov a pravidiel súťaží, pretekov, preborov,
nedisciplinovanosti, nesprávneho konania a činnosti v priebehu prípravy, tréningu, v
časovom období súvisiacim so súťažami, pretekmi a prebormi, porušenie registračného
prestupného poriadku a ostatných predpisov, smerníc a zásad súvisiacich so športovou
činnosťou uzatvára a vyhlasuje ŠV ZPS s právom člena odvolať sa k prezídiu ZPS do
jedného mesiaca. V prípade, že nesúhlasí z rozhodnutím prezídia ZPS, má právo odvolať
sa na revíznu komisiu ZPS, tak isto do jedného mesiaca od rozhodnutia prezídia ZPS.
3.2.7. V prípade hosťujúceho člena sa rozhodnutie o udelení trestu oznamuje aj materskému
klubu ZPS, v ktorom je členom.

Kapitola 5
Evidencia disciplinárnych trestov a spoločné ustanovenia
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Článok 1
Evidencia disciplinárnych trestov
5.1.1. ZPS a príslušné výbory ZPS a ich disciplinárne komisie vedú evidenciu trestov
členov, ktoré im uložili.
5.1.2. V evidencii trestov sa uvádzajú tieto údaje:
a) meno a adresa previnilca
b) príslušnosť klubu ZPS
c) uložený trest, disciplinárny orgán, ktorý trest uložil a dátum rozhodnutia
d) ďalšie potrebné údaje.
5.1.3. Uložené disciplinárne tresty sa zaznamenávajú do evidenčných listov člena s
výnimkou napomenutí a pokarhaní.
5.1.4. Zápis so závermi o uložení trestu je uložený v záznamoch príslušných výborov , ktorý
vykonal disciplinárne konanie a to najmenej 3 roky odo dňa rozhodnutia.
Článok 2
Spoločné ustanovenia
3.2.1. Ak je športovec vylúčený zo súťaže až do konca pretekov alebo sa dopustí závažného
previnenia pred pretekmi, v priebehu a po nich, alebo mu je hlavným rozhodcom
alebo komisárom pretekov odobratý preukaz oprávňujúci ho k účasti na pretekoch, má
športovec až do rozhodnutia príslušného disciplinárneho orgánu automaticky
zastavenú pretekársku činnosť.
3.2.2. Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia pretekárskej činnosti možno zvyšok
trestu odpustiť. O odpustení rozhoduje disciplinárny orgán, ktorý o treste rozhodol, s
konečnou platnosťou.

Kapitola 6
Záverečné ustanovenia
6.1. Kluby ZPS a výbory ZPS dbajú o to, aby komisie poverené disciplinárnym konaním
dodržiavali stanovy ZPS a pri tom sledovali predovšetkým výchovný účinok svojho
rozhodnutia.

6.2. Disciplinárne konanie a ukladanie trestov nadobúda účinnosť dňa 08. 01. 2005.
6.3. Doplnky alebo zmeny riadi Športový výbor ZPS a schvaľuje prezídium ZPS.
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