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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Pôsobnosť disciplinárneho 

Disciplinárny poriadok (
disciplinárnych previnení 

1.2. V disciplinárnom konaní sa majú náležito a
previnenia jednotlivcov alebo družstiev.

 
2. DRUHY PREVINENÍ
2.1. V disciplinárnom konaní sa prerokovávajú tieto obvinenia:

a) porušenie povinnosti 
b) porušovanie pravidiel športovej a
previnenia v pôsobnosti SZJ vrátane zahrani

2.2. V disciplinárnom konaní sa taktiež prerokúvajú previnenia, za ktoré nesú 
 zodpovednosť jednotlivé TJ, džudistické kluby a
 v štruktúrach SZJ. 
 

3. DRUHY DISCIPLINÁRNYC
3.1.   V disciplinárnom konaní možno 

a) oficiálne napomenutie
Vyslovuje sa v
potrestanie jednotlivca

b) oficiálna diskvalifikácia
Vyslovuje sa v
do 12 mesiacov od udelenia oficiálneho napomenutia.

c) peňažná pokuta
športových 
súťažiach od 10,

 Peňažný trest musí by
 V prípade odvolania sa lehota po
 orgánu resp. P-SZJ. Pokia
 neuhradí, nemôže sa

d)      zastavenie pretekárskej 
dobu 12 mesiacov, 
Jednotlivec, ktorému bol trest uložený, sa nesmie zú
žiadnych domácich
Ak, zastavenia pretekárskej 
byť trest podmiene
dobe jednotlivec, opä
aj podmieneč
Nepodmieneč
reprezentácie a

e)      zákaz výkonu funkcie 
maximálne 12 mesiacov, ktorý možno uloži
družstiev a iným osobám, ktoré sú poverené funkciami ustanovenými 
v jednotlivých predpisoch SZJ.
Vo výroku o
konkrétnych funkcií sa trest týka.
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ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 disciplinárneho poriadku 

Disciplinárny poriadok (ďalej len DP SZJ) sa vzťahuje na prerokovanie všetkých 
disciplinárnych previnení členov SZJ. 

disciplinárnom konaní sa majú náležito a spravodlivo posúdi
previnenia jednotlivcov alebo družstiev. 

DRUHY PREVINENÍ 
disciplinárnom konaní sa prerokovávajú tieto obvinenia: 

porušenie povinnosti člena SZJ, z hľadiska nedisciplinovanosti,
porušovanie pravidiel športovej a občianskej etiky, bez oh

pôsobnosti SZJ vrátane zahraničia. 
disciplinárnom konaní sa taktiež prerokúvajú previnenia, za ktoré nesú 

 jednotlivé TJ, džudistické kluby a oddiely a subjekty za
 

DRUHY DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 
V disciplinárnom konaní možno jednotlivcom ukladať nasledovné tresty:

oficiálne napomenutie - je najmiernejšou formou trestu jednotlivcov. 
Vyslovuje sa v prípade menej závažných previnení (najmä ak ide o

jednotlivca). 
oficiálna diskvalifikácia - je dôraznejšou formou trestu jed
Vyslovuje sa v prípade vážnych previnení alebo ak ide o 
do 12 mesiacov od udelenia oficiálneho napomenutia. 

ažná pokuta - pri hrubom porušení disciplíny jednotlivcov na 

od 10,- do 50,- €, platí pre dospelé osoby. 

ažný trest musí byť uhradený do 15 dní od doručenia rozhodnutia DK SZJ. 
prípade odvolania sa lehota počíta od doručenia rozhodnutia odvolacieho 

SZJ. Pokiaľ jednotlivec v stanovenom termíne pe
neuhradí, nemôže sa zúčastňovať akcií a aktivít zväzu. 

zastavenie pretekárskej činnosti - možno uložiť jednotlivcovi
dobu 12 mesiacov, okrem článku 7 disciplinárneho poriadku.
Jednotlivec, ktorému bol trest uložený, sa nesmie zú
žiadnych domácich alebo zahraničných súťažiach. 
Ak, zastavenia pretekárskej činnosti, nie je dlhší ako 3 mesiace, môže 

 trest podmienečne odložený na skúšobnú dobu 1 rok. Ak sa v
dobe jednotlivec, opäť previní podľa čl. 3.1., písm. a) až e), vykoná sa 
aj podmienečný trest. 
Nepodmienečný trest zastavenia pretekárskej činnosti platí aj pre prípad 
reprezentácie a medzinárodných športových stykov. 
zákaz výkonu funkcie - trest možno uložiť jednotlivcovi v

maximálne 12 mesiacov, ktorý možno uložiť: trénerom, vedúcim 
iným osobám, ktoré sú poverené funkciami ustanovenými 

jednotlivých predpisoch SZJ. 
Vo výroku o treste, disciplinárna komisia stanoví, ktorých 
konkrétnych funkcií sa trest týka. 

web:  www.judo.sk 

ahuje na prerokovanie všetkých 

spravodlivo posúdiť disciplinárne 

adiska nedisciplinovanosti, 
ianskej etiky, bez ohľadu na miesto 

disciplinárnom konaní sa taktiež prerokúvajú previnenia, za ktoré nesú 
subjekty začlenené 

 nasledovné tresty: 
je najmiernejšou formou trestu jednotlivcov. 

prípade menej závažných previnení (najmä ak ide o prvé 

je dôraznejšou formou trestu jednotlivcov. 
 priestupok v dobe 

pri hrubom porušení disciplíny jednotlivcov na 

enia rozhodnutia DK SZJ. 
enia rozhodnutia odvolacieho 

stanovenom termíne peňažný trest 

jednotlivcovi najviac na 
lánku 7 disciplinárneho poriadku. 

Jednotlivec, ktorému bol trest uložený, sa nesmie zúčastniť na 

innosti, nie je dlhší ako 3 mesiace, môže 
ne odložený na skúšobnú dobu 1 rok. Ak sa v tejto 

l. 3.1., písm. a) až e), vykoná sa 

innosti platí aj pre prípad 

 jednotlivcovi v trvaní 
trénerom, vedúcim 

iným osobám, ktoré sú poverené funkciami ustanovenými 

treste, disciplinárna komisia stanoví, ktorých 
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f)       vylúčenie z radov SZJ
závažného skutku alebo 
DK prerokuje túto skuto
v zmysle stanov SZJ.
Ak požiada 
rozhodne Predsedníctvo SZJ na základe podkladov príslušnej komisie, 
najskôr však po 18 mesiacoch odo d

3.2.   V disciplinárnom konaní možno uklada
  klubom, džudistickým oddielom
a)      oficiálne pokarhanie 

konanie v rozpore s
b)      peňažná pokuta od 20,

klubom a oddielom nasledovne:
Peňažný trest musí by
SZJ. V prípade odvolania sa lehota po
odvolacieho orgánu resp. P
peňažný trest neuhradí, nemôže sa zú

c)      zastavenie pretekárskej 
  bodov po skon
  družstvo nesmie zú
  súťažiach. Tento trest môže by
  príslušného po
d) vylúčenie družstva zo sú

možno zo súť
poriadku a pravidiel SZJ.

 
4. ZÁSADY PRE UDE
4.1. Proti osobe, ktorej bol v

trest, nemožno viesť
4.2. Ak prerokováva disciplinárna komisia sú

previnení u jednej osoby, 
písm. d) bez možnosti zníženia trestu, 

4.3. Pri výške trestu DK SZJ prihliadne na po
tieto: 
a)       bol vyprovokovaný,
b)       pred vykonaním skutku sa riadne správal 
c)       nahradil dobrovo
d)       prejavil úprimnú 
e)       sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil,
f)        napomáhal úč

4.4. Pri výške trestu p
tieto: 
a)       previnenia sa

  spôsobom, 
b)       dopustil sa previnenia ako funkcionár, rozhodca, tréner alebo 

  športovec, 
c)       naviedol na previn
d)      dopustil sa viacerých previnení
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radov SZJ - možno členov SZJ, ktorí sa dopustili mimoriadne 
závažného skutku alebo činu, ktorý je nezlučiteľný s členstvom v

prerokuje túto skutočnosť a navrhne VV SZJ vylú
zmysle stanov SZJ. 

Ak požiada vylúčený člen SZJ o znovuprijatie do radov SZJ, o
rozhodne Predsedníctvo SZJ na základe podkladov príslušnej komisie, 
najskôr však po 18 mesiacoch odo dňa vylúčenia zo SZJ. 

disciplinárnom konaní možno ukladať družstvám, džudistickým 
klubom, džudistickým oddielom tieto tresty: 

e pokarhanie - je najmiernejšou formou trestu pre kolektív za 
rozpore s predpismi SZJ. 

ažná pokuta od 20,- do 100,- €, - môže byť udelená džudistickým 
oddielom nasledovne: 

ažný trest musí byť uhradený do 15 dní od doručenia
prípade odvolania sa lehota počíta od doručenia rozhodnutia 

odvolacieho orgánu resp. P-SZJ. Pokiaľ kolektív v stanovenom termíne 
ažný trest neuhradí, nemôže sa zúčastňovať akcií a aktivít

zastavenie pretekárskej činnosti  - na 1 stretnutie a
skončení   súťaže. V čase zastavenia činnosti družstva sa toto 

družstvo nesmie zúčastniť na žiadnych domácich, ako i
ažiach. Tento trest môže byť vykonaný aj formou odpo

íslušného počtu bodov. 
enie družstva zo súťaže - za zvlášť závažný priestupok. Družstvo je 

možno zo súťaže vylúčiť len za mimoriadne závažné porušenie Sú
pravidiel SZJ. 

ZÁSADY PRE UDEĽOVANIE DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV
osobe, ktorej bol v disciplinárnom konaní príslušným orgánom SZJ uložený 

trest, nemožno viesť nové disciplinárne konanie pre ten istý skutok.
Ak prerokováva disciplinárna komisia súčasne niekoľko disciplinárnych 

jednej osoby, vysloví trest za najvyššie previnenie pod
písm. d) bez možnosti zníženia trestu, tohto DP SZJ. 
Pri výške trestu DK SZJ prihliadne na poľahčujúce okolnosti, najmä na 

bol vyprovokovaný, 
pred vykonaním skutku sa riadne správal a nebol trestaný,
nahradil dobrovoľne škodu, ktorú spôsobil svojim činom,
prejavil úprimnú ľútosť, 
sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil, 
napomáhal účinne pri objasňovaní svojho previnenia. 

Pri výške trestu prihliadne DK SZJ na priťažujúce okolnosti, najmä na 

previnenia sa dopustil surovým spôsobom, zákerne alebo 
 

dopustil sa previnenia ako funkcionár, rozhodca, tréner alebo 
 

naviedol na previnenie iného, 
dopustil sa viacerých previnení 

web:  www.judo.sk 

ZJ, ktorí sa dopustili mimoriadne 
členstvom v SZJ.  

navrhne VV SZJ vylúčenie člena 

znovuprijatie do radov SZJ, o žiadosti 
rozhodne Predsedníctvo SZJ na základe podkladov príslušnej komisie, 

 
družstvám, džudistickým 

je najmiernejšou formou trestu pre kolektív za 

 udelená džudistickým 

čenia rozhodnutia DK 
íta od doručenia rozhodnutia 

stanovenom termíne 
 akcií a aktivít SZJ. 
stretnutie a straty 2 a viacej 

innosti družstva sa toto 
 na žiadnych domácich, ako i zahraničných 

 vykonaný aj formou odpočítania  

 závažný priestupok. Družstvo je 
 len za mimoriadne závažné porušenie Súťažného 

ESTOV 
disciplinárnom konaní príslušným orgánom SZJ uložený 

 nové disciplinárne konanie pre ten istý skutok. 
ľko disciplinárnych 

za najvyššie previnenie podľa čl. 4.4, 

ujúce okolnosti, najmä na 

nebol trestaný, 
inom, 

ažujúce okolnosti, najmä na 

dopustil surovým spôsobom, zákerne alebo ľstivým  

dopustil sa previnenia ako funkcionár, rozhodca, tréner alebo  



S L O V E N S K Ý  Z V Ä Z  J U D O
J u n á c k a  6 ,  8 3 2  8 0  B r a t i s l a v a

Tel.: 02 / 4444 11 00,  492

 

 

e)      dopustil sa previnenia napriek tomu, že bol posledný rok disciplinárne
potrestaný, 

f)       svojím konaním ovplyvnil regulárnos
g)      svojím konaním ublížil na zdraví, maje
h)      bol pod vplyvom drogy alebo alkoholu
i)       porušil pravidlo o dopingu

4.5. Pri termínovaných disciplinárnych trestoch 
zákaz výkonu funkcie, ur
Údaj obsahuje aj presné ozna
sekretariát SZJ, D

4.6. Tresty zastavenia pretekárskej 
zásadne do pretekárskeho obdobia. Za týmto ú
uložiť na počet stretnutí, alebo iných akcií.

 
5. DISCIPLINÁRNE ORGÁN
5.1. O disciplinárnom previnení pod

a) disciplinárna komisia SZJ (DK SZJ)
b) predsedníctvo SZJ ( P
c) výkonný výbor SZJ ( VV SZJ )

5.2. O disciplinárnych previneniach športovcov,
trénerov, pri plnení ich povinn
podkladov DK SZJ.

 
6. POSTUP V DISCIPLINÁRNOM KONAN
6.1.  DK SZJ začne disciplinárne konanie, ak predpokladá, že sú na to oprávnené 

dôvody. Môže tak urobi
podaného osobou s
bude zaoberať iba písomnými podnetmi.

6.2. DK SZJ pri prerokovaní previnenia, spolupracuje s
SZJ. 

6.3. Disciplinárne konanie nemožno za
čas dlhší ako 12 mesiacov s
správne konanie. 
na prerokovanie osoby, ktoré môžu oznámi
vyžiadať písomnosti a

6.4. Jednotlivcom, družstvám, džudistickým klubom alebo džudistickým 
oddielom musí by
prerokovaní disciplinárneho konania pred DK SZJ 
Ak bol športovcovi odobratý preukaz, oprá
súťažiach, prerokuje sa jeho previnenie na najbližšom zasadnutí disciplinárneho 
orgánu, maximálne 

6.5. Ak sa previnenie javí ako trestný 
platných predpisov, oznámi predseda DK SZJ alebo štatutári SZJ na 
miestne a vecne príslušný orgán.

6.6. V prípade, že sú objasnené dostato
činu, rozhodne DK 
vydá rozhodnutie o
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dopustil sa previnenia napriek tomu, že bol posledný rok disciplinárne

svojím konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže, akcie a pod.
svojím konaním ublížil na zdraví, majetku a pod. 
bol pod vplyvom drogy alebo alkoholu 
porušil pravidlo o dopingu 

Pri termínovaných disciplinárnych trestoch - zastavenie pretekárskej 
zákaz výkonu funkcie, určuje sa dĺžka trestu údajom, ktorým trest za
Údaj obsahuje aj presné označenie druhu trestu. Tieto údaje bude registrova

DK SZJ a kontrolovať DK SZJ. 
Tresty zastavenia pretekárskej činnosti je potrebné uložiť tak, aby spadali 
zásadne do pretekárskeho obdobia. Za týmto účelom možno tresty rozdeli

et stretnutí, alebo iných akcií. 

DISCIPLINÁRNE ORGÁNY 
disciplinárnom previnení podľa článku 2 rozhodujú: 
disciplinárna komisia SZJ (DK SZJ) 
predsedníctvo SZJ ( P-SZJ) 
výkonný výbor SZJ ( VV SZJ ) 

disciplinárnych previneniach športovcov, funkcionárov, rozhodcov a 
trénerov, pri plnení ich povinností rozhoduje P-SZJ alebo VV SZJ pod
podkladov DK SZJ. 

DISCIPLINÁRNOM KONANÍ 
ne disciplinárne konanie, ak predpokladá, že sú na to oprávnené 

dôvody. Môže tak urobiť z vlastného alebo iného písomného podnetu 
podaného osobou staršou ako 15 rokov, ktorá je členom SZJ. DK SZJ sa 

ť iba písomnými podnetmi. 
DK SZJ pri prerokovaní previnenia, spolupracuje s odbornými komisiami 

Disciplinárne konanie nemožno začať, ak od disciplinárneho previnenia uplynul 
dlhší ako 12 mesiacov s výnimkou, keď sa vo veci vedie trestné alebo 

 Pri objasňovaní podstaty previnenia si DK SZJ
na prerokovanie osoby, ktoré môžu oznámiť dôležité informácie, prípadne si 

 písomnosti a iné dôkazové materiály. 
Jednotlivcom, družstvám, džudistickým klubom alebo džudistickým 

musí byť daná možnosť zúčastniť sa na vlastné náklady na 
prerokovaní disciplinárneho konania pred DK SZJ a vyjadriť
Ak bol športovcovi odobratý preukaz, oprávňujúci ho k účasti na športových 

ažiach, prerokuje sa jeho previnenie na najbližšom zasadnutí disciplinárneho 
orgánu, maximálne do 1 mesiaca od doručenia DK SZJ. 
Ak sa previnenie javí ako trestný čin, alebo ako priestupok pod

predpisov, oznámi predseda DK SZJ alebo štatutári SZJ na 
vecne príslušný orgán. 

prípade, že sú objasnené dostatočne všetky podstatné okolnosti skutku alebo 
DK o uložení trestu. V prípade, že k previneniu nedošlo, DK 

rozhodnutie o tom, že sa disciplinárne konanie zastavuje. 

web:  www.judo.sk 

dopustil sa previnenia napriek tomu, že bol posledný rok disciplinárne 

pod. 

zastavenie pretekárskej činnosti, 
žka trestu údajom, ktorým trest začína a končí. 

Tieto údaje bude registrovať 

ť tak, aby spadali 
elom možno tresty rozdeliť alebo 

funkcionárov, rozhodcov a 
SZJ alebo VV SZJ podľa 

ne disciplinárne konanie, ak predpokladá, že sú na to oprávnené 
vlastného alebo iného písomného podnetu 

lenom SZJ. DK SZJ sa 

odbornými komisiami 

, ak od disciplinárneho previnenia uplynul 
 sa vo veci vedie trestné alebo 

DK SZJ môže pozvať 
 dôležité informácie, prípadne si 

Jednotlivcom, družstvám, džudistickým klubom alebo džudistickým 
 sa na vlastné náklady na 

vyjadriť sa k tomu. 
časti na športových 

ažiach, prerokuje sa jeho previnenie na najbližšom zasadnutí disciplinárneho 

in, alebo ako priestupok podľa všeobecne 
predpisov, oznámi predseda DK SZJ alebo štatutári SZJ na čin 

kolnosti skutku alebo 
previneniu nedošlo, DK 

 



S L O V E N S K Ý  Z V Ä Z  J U D O
J u n á c k a  6 ,  8 3 2  8 0  B r a t i s l a v a

Tel.: 02 / 4444 11 00,  492

 

 

Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápis, ktorého kópia, ak sa jednotlivec 
alebo oddiel  rokovania priamo nezú
poučenia o odvolaní. Kópia zápisu sa tiež zašle na sekr
účastníkom disciplinárneho konania alebo subjektom SZJ, ktorého je 
jednotlivec alebo oddiel 
 

7. OSOBITNÝ POSTUP DISC
 DOPINGU 
7.1. V prípade dopingu je DK SZJ povinná okrem ustanovení disciplinárneho 

poriadku použiť pravidlá pod
ustanovenia Zákona 
ustanovenia vyhlášky MZ SR 
dopingovej kontroly a
športovca). 

7.2. O doručenom protokole o
do 24 hodín jednotlivca, reprezenta
Pri dopingovom previnení je DK SZJ povinná vychádza
doručí SZJ dopingový komisár alebo Antidopingová agentúra o
užitia dopingu, predovšetkým z

7.3. Pri uložení sankcie sa disciplinárna komisia nemôže odchýli
ktoré sú uvedené v
poriadok ustanovuje inak.

7.4. Ustanovenia článku 7 disciplinárneho poriadku je DK SZJ povinná použi
voči všetkým členom SZJ bez oh
zväzu, klubu alebo inej osoby 

7.5. O sankcii za užitie dopingu je povinná DK SZJ rozhodnú
oznámenia rozhodnutia Antidopingovej agentúry o

 
8. ODVOLANIE 
8.1. Proti rozhodnutiu DK SZJ môže 

má odkladný účino
8.2. O odvolaní proti rozhodnutiu DK SZJ

ktorého výrok nemá odkladný ú
DK SZJ má právo odvola

8.3. Pri každom odvolaní
s vkladom: 
a) pri jednotlivcovi 10,
b) pri družstve 20,
Odvolanie je potrebné poda
doručenia rozhodnutia.

8.4. Členovia orgánu, ktorí vyniesli prvostup
v odvolacom konaní.

8.5. Odvolací orgán, najneskôr do 
jednotlivec alebo klub, má právo
vlastné náklady. 

8.6. Odvolanie, ktoré bude doru
príslušným vkladom, sa zamieta a
orgánu. 
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rokovania komisie sa vyhotovuje zápis, ktorého kópia, ak sa jednotlivec 
alebo oddiel  rokovania priamo nezúčastní, dodatočne obdrží vrátane 

odvolaní. Kópia zápisu sa tiež zašle na sekretariát SZJ, všetkým 
astníkom disciplinárneho konania alebo subjektom SZJ, ktorého je 

jednotlivec alebo oddiel členom. 

OSOBITNÝ POSTUP DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE P

prípade dopingu je DK SZJ povinná okrem ustanovení disciplinárneho 
poriadku použiť pravidlá podľa všeobecne platných predpisov (napr. 
ustanovenia Zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a 
ustanovenia vyhlášky MZ SR č.542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní 
dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami 

enom protokole o zistení užitia dopingu informuje sekretariát SZJ 
do 24 hodín jednotlivca, reprezentačného trénera, klub, oddiel a
Pri dopingovom previnení je DK SZJ povinná vychádzať z podkladov, ktoré 

í SZJ dopingový komisár alebo Antidopingová agentúra o
užitia dopingu, predovšetkým z protokolu o dopingovej kontrole.
Pri uložení sankcie sa disciplinárna komisia nemôže odchýli
ktoré sú uvedené v všeobecne platných predpisov aj keď
poriadok ustanovuje inak. 

článku 7 disciplinárneho poriadku je DK SZJ povinná použi
členom SZJ bez ohľadu na to, či ide o športovca, funkcionára 

zväzu, klubu alebo inej osoby činnej v štruktúrach SZJ. 
sankcii za užitie dopingu je povinná DK SZJ rozhodnúť do 3 dní odo d

oznámenia rozhodnutia Antidopingovej agentúry o zistení užitia dopingu.

Proti rozhodnutiu DK SZJ môže jednotlivec alebo klub podať 
činok, okrem prípadov užitia dopingu. 

odvolaní proti rozhodnutiu DK SZJ rozhoduje P-SZJ alebo VV SZJ
ktorého výrok nemá odkladný účinok trestu. 
DK SZJ má právo odvolať sa voči rozhodnutiu P-SZJ alebo VV SZJ.
Pri každom odvolaní, ktoré je potrebné podať písomne, doporu

pri jednotlivcovi 10,- € 
pri družstve 20,- € 

Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, alebo 
enia rozhodnutia. 

lenovia orgánu, ktorí vyniesli prvostupňové rozhodnutie, nemôžu rozho
odvolacom konaní. 

Odvolací orgán, najneskôr do 1 mesiaca musí rozhodnúť o odvolaní. 
jednotlivec alebo klub, má právo zúčastniť sa jednania odvolacieho orgánu na 

Odvolanie, ktoré bude doručené po termíne prípadne nebude doložené 
príslušným vkladom, sa zamieta a v platnosti zostáva rozhodnutie príslušného 
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prípade dopingu je DK SZJ povinná okrem ustanovení disciplinárneho 
a všeobecne platných predpisov (napr. 

 podpore športu, 
postupe pri vykonávaní 

ickými vzorkami 

zistení užitia dopingu informuje sekretariát SZJ 
ného trénera, klub, oddiel a DK SZJ. 

podkladov, ktoré 
í SZJ dopingový komisár alebo Antidopingová agentúra o zistení 

dopingovej kontrole. 
Pri uložení sankcie sa disciplinárna komisia nemôže odchýliť od sankcií, 

keď disciplinárny 

lánku 7 disciplinárneho poriadku je DK SZJ povinná použiť 
športovca, funkcionára 

ť do 3 dní odo dňa 
zistení užitia dopingu. 

podať odvolanie, ktoré 

SZJ alebo VV SZJ, 

SZJ alebo VV SZJ. 
 písomne, doporučene, 

a oznámenia rozhodnutia, alebo 

ové rozhodnutie, nemôžu rozhodovať 

odvolaní. DK SZJ, 
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nebude doložené 
platnosti zostáva rozhodnutie príslušného 
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8.7. O vypracovaní zápisu z
a doručovaní platia ustanovenia 

8.8. Poplatok z odvolania sa vráti, ak 
 
9. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
9.1. Všetky riadiace orgány SZJ dbajú na to, aby DK SZJ dodržiavala ustanovenia 

Disciplinárneho poriadku SZJ.
9.2. Ak je športovec alebo funkcionár vylú

dopustí pred alebo po sú
zastavenú činnosť, ktorej doba sa zapo

9.3. Disciplinárne tresty jednotlivcom alebo klubom sa zaznamenávajú na 
sekretariáte SZJ a v

9.4. Disciplinárne tresty za užite dopingu budú zverej
internetovej stránke SZJ.

9.5. Po uplynutí polovice trestu zastavenia pretekárskej 
môže požiadať potrestaný o
článku 4.4., písm. d). To sa nevz
a porušenia pravidla o
ktorý o ňom rozhodol s
 

10. ZÁVEREČNÉ US
10.1. Výklad tohto poriadku prináleží 
10.2. Všetok písomný styk súvisiaci s

zásadne formou doporu
 
Disciplinárny poriadok SZJ bol schválený VV SZJ d
Disciplinárny poriadok nadobúda ú

 
Dňom nadobudnutia ú
platnosť disciplinárny poriadok SZJ, ktorý bol schválený VV SZJ d
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vypracovaní zápisu z rokovania odvolacieho orgánu, o oznamovaní
ovaní platia ustanovenia článku 6 a 8. 

odvolania sa vráti, ak odvolací orgán zrušil rozhodnutie 

NÉ USTANOVENIA 
Všetky riadiace orgány SZJ dbajú na to, aby DK SZJ dodržiavala ustanovenia 
Disciplinárneho poriadku SZJ. 
Ak je športovec alebo funkcionár vylúčený na súťaži, poprípade sa priestupku 
dopustí pred alebo po súťaži, až do rozhodnutia DK SZJ má automaticky 

ť, ktorej doba sa započítava do výkonu trestu. 
Disciplinárne tresty jednotlivcom alebo klubom sa zaznamenávajú na 

v preukaze judo SZJ. 
Disciplinárne tresty za užite dopingu budú zverejňované na oficiálnej 
internetovej stránke SZJ. 
Po uplynutí polovice trestu zastavenia pretekárskej činnosti, či výkonu funkcie,

ť potrestaný o odpustenie zvyšku trestu, okrem prí
lánku 4.4., písm. d). To sa nevzťahuje na tresty uložené za používanie drog 
porušenia pravidla o dopingu. O odpustení zvyšku trestu rozhoduje orgán, 

om rozhodol s konečnou platnosťou ( DK SZJ, P-SZJ alebo VV SZJ ).

NÉ USTANOVENIA 
Výklad tohto poriadku prináleží predsedovi DK SZJ. 
Všetok písomný styk súvisiaci s disciplinárnym konaním sa vykonáva 
zásadne formou doporučených listových zásielok. 

Disciplinárny poriadok SZJ bol schválený VV SZJ dňa 24.3.2011.
poriadok nadobúda účinnosť dňom 24.3.2011. 

om nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku stráca svoju 
 disciplinárny poriadok SZJ, ktorý bol schválený VV SZJ d
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odpustenie zvyšku trestu, okrem prípadov podľa 

ahuje na tresty uložené za používanie drog 
odpustení zvyšku trestu rozhoduje orgán, 

SZJ alebo VV SZJ ). 

disciplinárnym konaním sa vykonáva 

a 24.3.2011. 

innosti tohto disciplinárneho poriadku stráca svoju 
 disciplinárny poriadok SZJ, ktorý bol schválený VV SZJ dňa 30.1.2011. 


