Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Vnútorná smernica SJF č.4/2016
schválená Predsedníctvom SJF dňa 19.7.2016
a následne v zmysle schválených zmien

Disciplinárny poriadok

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Disciplinárny poriadok upravuje postup disciplinárnej komisie v prípadoch podľa Článku X
bodu 4, Stanov SJF, a to ak došlo ku
a) konaniu v rozpore so stanovami a inými vnútornými predpismi a rozhodnutiami
orgánov SJF, ako aj záväznými pravidlami EEF, FEI a pod.,
b) porušeniu pravidiel jazdeckého športu,
c) porušeniu Veterinárnych pravidiel
d) Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten klub, ktorý neuhradí výchovné v disciplíne
voltíž, za športovca materskému športovému klubu, resp. klubu, v ktorom bol športovec
naposledy registrovaný v stanovenej lehote alebo zmluvne dohodnutej lehote v zmysle
Smernice SJF o výchovnom v disciplíne voltíž a to v prípade, že budú dodržané všetky
nasledovné body:
i. Materský klub písomne a preukázateľne vydal športovcovi potvrdenie
o skutočnosti, že si bude alebo nebude nárokovať výchovné v prípade
prestupu
ii. Klub registrujúci športovca nedisponuje potvrdením materského klubu
o nevyžadovaní úhrady výchovného.
iii. Neuplynula doba troch rokov od poslednej registrácie športovca
materským klubom.
2. Disciplinárna komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov v zmysle Článku X
bodu 1, Stanov SJF

Článok 2
Postup pri disciplinárnom konaní
1. Účastníkmi disciplinárneho konania sú spravidla navrhovateľ, páchateľ a poškodený.
Navrhovateľom môže byť okrem poškodeného aj Orgán SJF, člen SJF (klub, fyzická osoba)

2. Konanie sa začína návrhom. Návrh musí obsahovať osobné údaje účastníkov /meno,
evidenčné číslo SJF, oddielovú príslušnosť/, prípadne aj ich zástupcov. Pravdivé opísanie
rozhodujúcich skutočností a dôkazy, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva.
3. Návrh je potrebné podať na Sekretariát SJF do 30 dní odo dňa, kedy došlo k priestupku,
resp. porušeniu pravidiel, alebo kedy sa zistilo že sa priestupok stal, resp. nastalo porušenie
pravidiel. Pri podaní návrhu orgánom SJF (Predsedníctvo SJF, Kontrolná komisia SJF,
Disciplinárna komisia SJF, Odborné komisie SJF) sa táto doba predlžuje na 6 mesiacov.
Oneskorene podaný návrh sa odmietne bez prejednania /preklúzia/
4. Navrhovateľ je povinný zaplatiť poplatok 50,-€ za návrh. Kým nie je zaplatený poplatok na
návrh sa prihliada, ako by sa nepodal. Od poplatku je oslobodený Orgán SJF (Predsedníctvo
SJF, Kontrolná komisia SJF, Disciplinárna komisia SJF, Odborné komisie SJF). Trovy konania
znášajú účastníci. Pokiaľ je páchateľ uznaný vinným je povinný nahradiť trovy konania
/poplatok, svedočné, cestovné, atď./.
5. Navrhovateľ môže počas konania vziať návrh späť, vtedy Disciplinárna komisia konanie
zastaví. Poplatok sa v tomto prípade nevracia.
6. Ak je to potrebné Predseda Disciplinárnej komisie nariadi na prejednanie vecí
pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov, členov komisie a všetkých, ktorých prítomnosť
je potrebná /pojednávanie je verejné/
7. Komisia je povinná previesť dokazovanie podľa návrhu účastníkov, alebo na základe iných
skutočností, ktoré považuje za potrebné na zistenie skutočného stavu veci.
8. O vine rozhodne hlasovaním v zmysle Článku X bodu 2, Stanov SJF
9. Písomné rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie
účastníkom.
10. Proti rozhodnutiu sa môžu účastníci odvolať do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie treba
podať písomne na Sekretariát SJF. O odvolaní rozhodne Predsedníctvo SJF a jeho
rozhodnutie je konečné. Na oneskorene podané odvolanie sa neprihliada. Odvolanie môže
odvolateľ vziať späť dovtedy, kým Predsedníctvo SJF o ňom nerozhodne, vtedy sa
neprejednáva.
11. Každé rozhodnutie príslušného orgánu SJF podľa Disciplinárneho poriadku musí byť riadne
odôvodnené. Príslušný orgán SJF je povinný v rámci disciplinárneho konania postupovať
v súlade so zásadami spravodlivého procesu.

Článok 3
Sankcie
1. Ak Disciplinárna komisia zistí, že obvinený sa disciplinárneho priestupku dopustil v zmysle
Článku 1, bodu 1 tohto Disciplinárneho poriadku, udelí mu podľa závažnosti priestupku:
a) napomenutie
b) peňažný trest do výšky 1000,-€
c) zákaz činnosti, na určitú dobu
d) odobratie licencie
e) vylúčenie zo SJF
f) ak nedôjde k úhrade výchovného podľa Čl. 4 bod 4.1 Smernice SJF o výchovnom
v disciplíne voltíž, začne Disciplinárna komisia SJF voči klubu disciplinárne konanie
kde môže udeliť klubu pokutu vo výške stanoveného výchovného a pri opakovanom
porušení aj zákaz činnosti klubu
2. Trest možno uložiť aj podmienečne na skúšobnú dobu, ktorá nemôže byť dlhšia ako 6
mesiacov.

3. Rozhodnutie, ktoré už nemožno napadnúť opravným prostriedkom je právoplatné a
uverejní sa aj na oficiálnej internetovej stránke SJF.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
Tento Disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Predsedníctvom SJF.
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