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Článok 1
Disciplinárne priestupky
Predmetom disciplinárneho rokovania sú previnenia jednotlivcov alebo kolektívov činných v
pozemnom hokeji porušením poriadkov a Stanov SZPH, pravidiel PH, porušením všeobecne
záväzných predpisov a priestupky proti fair-play a morálke športovca. Predmetom disciplinárneho
rokovania sú najmä previnenia jednotlivcov a kolektívov pred začiatkom, v priebehu a po skončení
stretnutia alebo tréningu a na akciách organizovaných SZPH alebo klubmi.

Článok 2
Disciplinárne tresty
1. Jednotlivec (hráči, tréneri, rozhodcovia, úradníci) môžu byť potrestaní:
a) napomenutie,
b) peňažná pokuta
c) ukončenie činnosti,
d) vylúčenie z hokeja,
2. Klubom môžu byť uložené tieto sankcie:
a) napomenutie,
b) peňažný trest,
c) zastavenie činnosti, trest sa vykonáva odpočítaním bodov na konci súťaže,
d) vylúčenie zo súťaže alebo súťaží.
3. Upozornenie môže byť uložené jednotlivcovi alebo kolektívu, ak uplynul aspoň jeden rok od
jeho posledného disciplinárneho trestu. Dobou od posledného trestu sa rozumie pri napomenutí a
finančnej pokute doba od priestupku, pri ostatný trestoch doba od skončenia skúšobnej lehoty.
4. Finančná pokuta môže byť uložená:




pri seniorských súťažiach jednotlivcovi do výšky 50€ a kolektívu do výšky 200€,
dorast a žiaci do 30€,
rozhodcovia starší ako 18 rokov podľa súťaže.

Finančnú pokutu nemožno uložiť súčasne s iným individuálnym trestom.
5. Zastavenie činnosti (ďalej len ZČ) môže byť uložené jednotlivcovi alebo kolektívu.
Trest môže byť uložený nasledovne:
a) určitý časový trest. Časový trest sa vzťahuje na celé obdobie a všetky zápasy, ktoré sa hrajú v
čase priestupku. Termínovaný trest je možné uložiť na celkovú dobu do 12 mesiacov a je možné
ho najviac raz prerušiť na medzi sezónne obdobie. Čas prestávky sa nezapočítava do dĺžky trestu.

b) Určený trest pre ZČ v určitých zápasoch. Určená sankcia ZČ platí pre zápasy uvedené v
rozhodnutí. Disciplinárna komisia (ďalej len DK) môže uložiť trest zvlášť na zápasy konkrétnej
súťaže (napr. Majstrovské súťaže v pozemnom hokeji, majstrovskej súťaži v halovom hokeji,
pohárovej súťaži a pod.) Trest nesmie presiahnuť celkovú dĺžku 12 mesiacov.
c) Ak tomu nebráni žiadny dôvod, trest ZČ kolektívu bude vykonaný odčítaním 3 bodov tímu
(tímom) za každé stretnutie spadajúce pod ZČ, ale najviac za 3 stretnutia.
Trest ZČ jednotlivcovi i kolektívu ukladá DK. Trest ZČ kolektívu znamená zákaz štartu všetkých
jednotlivcov registrovaných v tomto kolektíve v stretnutiach, na ktoré sa tento trest vzťahuje.
6. Ak je jednotlivec v stretnutí potrestaný trestom, ktorý má podľa pravidiel pozemného hokeja za
následok zákaz štartu v ďalších zápasoch, alebo sa dopustí závažného previnenia pred stretnutím
alebo po ňom a rozhodca príp. delegát zápasu mu odoberie registračný preukaz (ak nebol
predložený, bude zapísané v zápise o stretnutí), má uložením trestu alebo odobratím RP
automaticky zastavenú činnosť až do uzavretia prípadu DK. Tento čas sa počíta k dĺžke trestu.
7. Vylúčenie zo súťaže môže byť uložené kolektívu, ktorý sa dopustil obzvlášť závažného zneužitia
právomoci.
8. Vylúčenie z PH je možné pre jednotlivcov, ktorí sa dopustili obzvlášť závažného previnenia.
Trest má za následok zrušenie registrácie a vylúčenie zo všetkých aktivít v PH v Slovenskej
republike. Trest vylúčenia nemožno uložiť osobe, ktorá sa dopustila priestupku ako mladistvá.

Článok 3
Podmienečné tresty
1. Tresty ZČ môžu byť odložené na skúšobnú dobu 3 až 12 mesiacov, ak uplynul aspoň jeden rok
od posledného trestu jednotlivca alebo kolektívu. Dobou od posledného trestu sa rozumie pri
napomenutí a finančnej pokute doba od priestupku, pri ostatných trestov doba od ich skončenia,
pri podmienečných trestoch doba od skončenia skúšobnej doby.
2. Ak je kolektív alebo jednotlivec v skúšobnom období opäť vinný a bol mu uložený trest DK,
zruší sa pôvodný podmienečný trest na bezpodmienečný a nový trest sa vykoná v súlade
s nadväznosťou na trest pôvodný.

Článok 4
Disciplinárne orgány
1. Disciplinárnymi orgánmi sú:
a) kluby
b) disciplinárna komisia (DK) SZPH

2. Klub má disciplinárnu právomoc v rámci svojich stanov.
3. Konania, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s konkrétnym zápasom alebo zápasmi, prejdená DK
SZPH ako aj previnenia ku ktorým došlo mimo súťaž.
4. Rozhodnutia DK podľa odseku 3 sú platné vo všetkých súťažiach, v ktorých jednotlivec alebo
kolektív štartuje, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami týchto pravidiel alebo ak komisia
neurčí inak.

Článok 5
Postup v disciplinárnom konaní
1. Disciplinárne konanie v konkrétnom prípade je DK povinná začať na základe:
a) športových a technických dokladov (zápisy, správy zápasov atď. alebo iné účinné materiály),
b) dokumenty a podnety štátnej správy,
c) dokumenty a návrhy riadiaceho orgánu súťaže alebo zväzového iného orgánu,
d) doklady medzinárodných a zahraničných orgánov alebo zahraničných PH klubov, pre ktoré
hosťoval slovenský kolektív.
2. Disciplinárne konanie v konkrétnom prípade môže začať DK na základe:
a) písomnej alebo ústnej sťažnosti členov SZPH, tímu alebo organizácie SZPH,
b) návrh člena DK SZPH,
c) správy v masovom médiu.
3. Disciplinárne konanie v konkrétnom prípade nemožno začať, ak uplynul viac ako jeden rok od
previnenia. To neplatí ak disciplinárne previnenie bolo súčasne priestupkom v zmysle všeobecne
záväzných predpisov alebo trestným činom podľa právoplatného rozhodnutia súdu.
4. DK je povinná čo najrýchlejšie rozhodnúť o sťažnostiach a v konkrétnom prípade náležite
vysvetliť všetky okolnosti previnenia. Na tento účel je oprávnená prizvať svedkov a iné osoby,
vyžiadať si písomné dokumenty, správy, stanoviská jednotlivcov alebo kolektívov, prípadne si
zaobstarať iný dôkazový materiál vrátane videozáznamu.
5. Pri posudzovaní DK prihliada na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Ako k poľahčujúcim
okolnostiam sa prihliada, keď previnilec bol vyprovokovaný, nahradil dobrovoľne škodu, ktorú
spôsobil, prejavil úprimnú ľútosť, sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil, napomáhal pri
objasňovaní svojho previnenia a pod.. Medzi priťažujúce okolnosti patrí, keď previnilec použil
surový, zákerný alebo pomstychtivý spôsob jednania, ak zviedol k previneniu iného, úmyselne
ovplyvnil regulárnosť súťaže, previnenia sa dopustil ako kapitán družstva alebo v inej funkcii, v
poslednej dobe bol disciplinárne potrestaný a pod.. Na predchádzajúce tresty uloženým DK
nemožno ako priťažujúcu okolnosť prizerať, ak od nich ubehla doba dlhšia ako dva roky. Dobou
od predchádzajúceho trestu sa rozumie pri napomenutí a finančnej pokute doba od priestupku, u

ostatných trestov doba od ich skončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej
lehoty. Ak bola osoba v súčasnej sezóne potrestaná s vyšším trestom alebo vyššími trestami,
prihliada sa k tejto skutočnosti ako priťažujúcej okolnosti.
6. Ak DK prejednáva niekoľko priestupkov, vykoná trest za každé previnenie zvlášť a tresty sčíta.
Trest uložený medzinárodným orgánom môže zahŕňať vo svojom rozhodnutí a uložiť trest súbežne.
7. Jednotlivci alebo zástupcom kolektívov, ktorí sa dopustili previnenia, musí byť daná možnosť
sa zúčastniť rokovaní DK a vyjadriť sa ku všetkým okolnostiam a súvislostiam previnenia. Ak
previnilec toto právo nevyužije, môže komisia prerokovať previnenie a uložiť trest bez jeho účasti.
Ak sa previnenia dopustil mladistvý jednotlivec alebo kolektív zložený prevažne z mladistvých
musí byť daná možnosť, aby sa spoločne s mladistvým jednotlivcom alebo zástupcom kolektívu
zúčastnil rokovania i dospelý funkcionár klubu. Previnenie rozhodcu je prejednávané DK za účasti
zástupcu rozhodcovského orgánu.
8. Riadiaci orgán môže stanoviť rozpisom súťaže povinnosť účasti jednotlivcom, ktorí sa previnili,
na rokovaní DK bez písomného pozvania.
9. Klub ku každému previneniu svojho člena môže predložiť stanovisko s návrhom trestu. Toto
stanovisko sa predloží najneskôr v čase disciplinárneho vypočutia. Finančné pokuty musia byť
vždy dohodnuté.
10. Po objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne DK o druhu a výške trestu. Ak sa v
priebehu disciplinárneho konania zistí, že k previneniu nedošlo, alebo previnenie nemožno
dokázať, disciplinárne konanie sa pozastaví. DK môže tiež trest zrušiť, ak považuje priebeh zápasu
alebo trest uložený v zápase za dostatočný.
Týmto je disciplinárne konania v konkrétnej veci ukončené. Zrušené alebo pozastavené
disciplinárne konanie možno obnoviť len po zistení nových okolností alebo na základe rozhodnutia
riadiaceho orgánu.
11. Na disciplinárnom stretnutí s kolektívom alebo členom tímu nemôžu rozhodovať ani byť
prítomní funkcionári, ktorí sú členmi toho istého kolektívu alebo sú v úzkom kontakte
s previnilcom.
12. Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia činnosti môže DK, ktorá trest uložila, na
základe žiadosti potrestaného jednotlivca, kolektívu, klubu alebo klubu, ktorého člen alebo kolektív
bol potrestaný, zmeniť časť trestu na podmienečný. Skúšobná doba sa stanoví najmenej v dĺžke
dvojnásobku zvyšku trestu, max. v dĺžke 12 mesiacov.
13. Po uplynutí najmenej 24 mesiacov od priestupku, ktorý mal za následok vylúčenie z činnosti v
PH, môže DK, ktorá trest uložila, na žiadosť jednotlivca povoliť obnovenie niektorých alebo
všetkých činností v PH.

Článok 6
Oznámenie a dôkazy o pokutách
1. Rozhodnutie DK sa vydá písomne a obsahuje:
a) meno alebo označenie previnilca,
b) previnenie za ktorý sa trest ukladá,
c) presné označenie trestu vrátane článku, pod ktorým bol uložený,
d) informácie o dĺžke alebo výške trestu, deň začatia a ukončenie trestu za podmienečné odsúdenie,
e) spôsob uloženia peňažnej pokuty (ak je uložená),
f) poučenie o možnosti odvolania,
g) pečiatka a podpis.
Rozhodnutie musí byť odoslané do 3 pracovných dní od skončenia disciplinárneho rokovania
doporučenou poštou na adresu klubu, ktorý alebo ktorého kolektív, hráč, funkcionár, člen a pod.
bol potrestaný. Klub je povinný okamžite oboznámiť jednotlivca alebo potrestanú skupinu s
rozhodnutím. Rozhodnutie DK o potrestaní rozhodcu sa posiela priamo Rozhodcovskej komisii.
Kópia rozhodnutia sa odošle alebo odovzdá riadiacemu orgánu súťaže, v ktorom potrestaný
jednotlivec alebo kolektív štartuje.
2. DK vedie evidenciu disciplinárnych trestov.
3. Ak bol hráč vylúčený do konca zápasu a registračný preukaz (RP) mu nebol z akýchkoľvek
dôvodov odobratý, je povinnosťou klubu preukaz zaslať doporučene poštou alebo osobne
odovzdať DK.
4. Klub je zodpovedný za vedenie časových trestov jednotlivých hráčov v majstrovských
stretnutiach rovnakej sezóny (ak sú tieto tresty vyhlásené v rozpise súťaže). Ak by sa niektoré z
týchto trestov trestalo disciplinárnym spôsobom, záznam sa ďalej neuvádza. Po dosiahnutí počtu
trestov v rovnakej sezóne má hráč automaticky zastavenú činnosť na najbližšom zápase. Tento trest
nemôže byť odložený a bude vykonaný, aj keby bol preložený do nasledujúcej sezóny. Ak hráč po
dosiahnutí časových trestov nastúpi, považuje sa to za neopodstatnený štart.
5. Korešpondencia v disciplinárnom konaní je zasielaná poštou, osobne odovzdaná na sekretariáte
zväzu faxom, alebo elektronickou poštou s následným telefonickým potvrdením obsahu oznámenia
mimo disciplinárneho rozhodnutia.

Článok 7
Opravné opatrenia
1. Jednotlivec alebo kolektív (ďalej len "navrhovateľ") sa môže proti rozhodnutiu DK odvolať na
orgán, ktorý ho vymenoval.

2. Riadiaci orgán môže podľa vlastného uváženia prehodnotiť každé rozhodnutie DK, ktoré zriadil.
Riadiaci orgán vedie vlastné vyšetrovanie a skúma, či bolo rozhodnutie prijaté v súlade s predpismi,
stanovami a pravidlami SZPH. Môže požiadať o stanovisko komisie, ktorá vydala rozhodnutie, o
preskúmanie. Pri preskúmavaní rozhodnutia odvolanie pokračuje ako v prípade odvolania.

Článok 8
Konečné rozhodnutie
1. Ak sa pri diskusii o disciplinárnom priestupku javí ako trestný čin alebo priestupok, DK upozorní
na túto skutočnosť príslušný orgán.
2. Zmeny a doplnenia týchto pravidiel vykonáva Predsedníctvo SZPH, ktorého výklad vykonáva
P-SZPH prostredníctvom poverených orgánov.

