
SLOVENSKÝ ZVÄZ POZEMNÉHO HOKEJA 
 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
 

ČASŤ I. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 

a) Podľa tohto disciplinárneho poriadku Slovenského 
zväzu pozemného hokeja (DP) sa prerokovávajú 
všetky disciplinárne priestupky v pozemnom hokeji 
(PH), t.j. všetky priestupky účastníkov 
pozemnohokejových zápasov, organizovaných 
ktoroukoľvek zložkou Slovenského zväzu 
pozemného hokeja (SZPH), a to bez ohľadu na 
skutočnosť, či je obvinený z priestupku členom 
niektorej z organizácii združených v SZPH alebo 
nie.  

b) Tresty uložené disciplinárnym orgánom podľa tohto 
DP majú platnosť pre všetky zápasy PH.  

c) Podľa tohto DP sa prerokovávajú aj všetky 
priestupky v reprezentácii a medzinárodnom styku v 
tuzemsku i v zahraničí a taktiež priestupky 
v Prestupovom poriadku SZPH. 

d) Podľa tohto DP sa prerokovávajú aj všetky 
priestupky v priateľských a turnajových zápasoch 
(vrátane medzinárodných turnajov), pokiaľ 
usporiadateľ tento zápas, poprípade turnaj, nahlásil 
na SZPH, na zápas boli nominovaní rozhodcovia 
rozhodcovskou komisiou SZPH a zo zápasu sa 
vyhotovuje zápis o stretnutí podpisovaný aspoň 
rozhodcami. 

e) Podľa tohto DP sa prerokovávajú aj všetky 
priestupky členov SZPH pri účasti na zahraničných 
turnajoch organizovaných členskými štátmi EHF 
a FIH ako aj organizované samotnými EHF a FIH. 

 
1.2 Druhy disciplinárnych priestupkov 

V disciplinárnom konaní sa prerokovávajú tieto 
disciplinárne priestupky jednotlivcov i kolektívov: 
a) porušenie stanov, platných poriadkov, smerníc, 

nariadení a ostatnej legislatívy SZPH; 
b) priestupky súvisiace s účasťou v súťažiach 

organizovaných SZPH a ďalšími zložkami SZPH; 
c) previnenia súvisiace s prípravou a organizáciou 

súťaží, v tréningovom i súťažnom procese a pri 
sústredeniach; 

d) porušenia noriem morálky, svojvoľného konania 
a narušovania medziľudských vzťahov vrátane 
korupcie, používania dopingu, drog a iných 
psychotropných látok 

e) nešportové správanie jednotlivcov 
f) iné priestupky znevažujúce dobré meno PH vrátane 

priestupkov v reprezentácii a medzinárodných 
stykoch. 

Za závažné disciplinárne previnenie sa považuje najmä: 
a) porušenie pravidiel Svetového antidopingového 

programu; 
b) spáchanie trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 

Zákona o športe. 
 
1.3 Účel disciplinárneho konania 

Účelom disciplinárneho konania je presné objasnenie a 
spravodlivé posúdenie disciplinárnych priestupkov 
jednotlivcov a kolektívov. Disciplinárny orgán je povinný 
dbať na to, aby uložené tresty mimo represívnej stránky 
mali aj preventívny, t.j. výchovný charakter. 
 

Článok 2 
Disciplinárny orgán 

2.1 Disciplinárna komisia 

Disciplinárnym orgánom je disciplinárna komisia (DK). 
Ak DK nie je zvolená, pôsobnosť DK podľa tohto DP 
prechádza na Predsedníctvo SZPH (P-SZPH). 
 
2.2 Pôsobnosť disciplinárnych komisií 

DK prerokováva všetky disciplinárne priestupky v PH. 
Iné odborné komisie a orgány nemôžu disciplinárne 
tresty udeľovať ani meniť s výnimkou orgánov činných v 
odvolacom konaní. 
 
2.3 Právomoc disciplinárnych komisií 

a) Priestupky jednotlivcov a kolektívov v súťažiach 
riadených priamo alebo nepriamo SZPH, prípadne 
v súvislosti s reprezentáciou spadá do právomoci 
DK. 

b) Všetky priestupky v prestupovom či registračnom, 
konaní spadajú do kompetencie DK. 

 
Článok 3 

Disciplinárne tresty 

3.1. Druhy disciplinárnych trestov 

I.) V disciplinárnom konaní je možné jednotlivcom uložiť 
nasledovné tresty: 
1) napomenutie; 
2) finančnú pokutu; 
3) zastavenie športovej činnosti; 
4) zákaz výkonu funkcie; 
5) vylúčenie z reprezentácie; 
6) vylúčenie z činnosti v PH. 
 
II.) V disciplinárnom konaní je možné kolektívom 
(klubom a družstvám) uložiť nasledovné tresty: 
1) napomenutie; 
2) finančnú pokutu; 
3) odobratie bodov v súťaži; 
4) zastavenie športovej činnosti; 
5) vylúčenie zo súťaže. 
Jednotlivé tresty je možné medzi sebou kombinovať. 



 
3.2 Podmienečné odloženie trestu 

Pokiaľ je to ďalej stanovené, je možné disciplinárny trest 
podmienečne odložiť. Skúšobná doba pri 
podmienečnom treste trvá od 3 mesiacov až po 1 rok. 
Podmienečný odklad trestu však nemožno použiť v 
prípadoch, ak je to v sadzobníku trestov doslovne 
uvedené. 
3.3 Napomenutie 

Napomenutie je najnižším trestom udeleným 
jednotlivcom aj kolektívom. Udeľuje sa v prípadoch 
menej závažných či ojedinelých priestupkoch. 
Napomenutie možno udeliť jednotlivcovi alebo kolektívu, 
ak od jeho posledného disciplinárneho trestu uplynula 
doba najmenej 1 rok. Dobou od posledného trestu sa 
rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od 
priestupku, u ostatných trestov doba od ich skončenia, u 
podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej 
lehoty. Napomenutie nemožno uložiť spolu s pokutou. 
 
3.4. Finančná pokuta 

a) Jednotlivcom pôsobiacim v PH je možné udeliť 
finančnú pokutu až do výšky 500 €. 

b) Kolektívom je možné udeliť finančnú pokutu až do 
výšky 3000 €. 

c) Klub nesie zodpovednosť za úhradu finančných 
pokút udelených svojim členom. Finančné pokuty 
budú odrátané klubu z vkladu do súťaže, ak v 
rozhodnutí DK nie je stanovené inak. 

d) Ak nebude prípadná stanovená doba pre úhradu 
finančnej pokuty dodržaná, príjme disciplinárny 
orgán ďalšie potrebné opatrenia. 

e) Udelenú finančnú pokutu musí potrestaný uhradiť v 
stanovenom čase aj v prípade, že podá žiadosť o 
odvolanie. O jej prípadnom vrátení rozhodne 
odvolací orgán. 

f) Finančnú pokutu možno uložiť súčasne s iným 
trestom. 

g) Finančnou pokutou nie je riešená prípadne 
vzniknutá škoda alebo ujma. 

 
3.5. Zastavenie športovej činnosti 

a) Trest zastavenia športovej činnosti je možné udeliť 
jednotlivcovi na určité časové obdobie alebo na 
určitý počet súťažných zápasov. Trest na počet 
súťažných zápasov nesmie prevyšovať dvadsať 
zápasov, trest na časové obdobie možno v prípade 
prvého priestupku udeliť najviac na 2 roky. 

b) V prípade priestupkov, za ktoré je možné udeliť trest 
na 2 roky je v prípade druhého obdobného 
priestupku možné udeliť aj trest dlhší, než je 
uvedené v sadzobníku. 

c) V prípade priestupku s trestom na časové obdobie 
môže DK uložiť tiež trest na počet súťažných 
zápasov pokiaľ dôjde k záveru, že lepšie splní 

požadovaný účel. V tomto prípade je jeden mesiac 
rovný štyrom súťažným zápasom. Pri udelení trestu 
na počet súťažných zápasov hráč neštartuje v 
žiadnych majstrovských a pohárových zápasoch, 
môže však štartovať počas trestu vo všetkých 
medzinárodných a medzištátnych stretnutiach aj v 
priateľských zápasoch s domácimi súpermi, pokiaľ 
DK neurčí inak. 

d) Ak môže hráč štartovať za viac družstiev jedného 
klubu, nesmie počas trestu na počet súťažných 
zápasov štartovať za žiadne družstvo daného klubu 
v majstrovských a pohárových zápasoch. 

e) Časom trestu sa rozumie stanovený počet 
súťažných zápasov v súťaži, v ktorej bol trest 
udelený. DK môže rozhodnúť, že do výšky trestu 
budú započítané aj iné (napr. pohárové) zápasy. Ak 
sa hráč dopustí ďalšieho priestupku počas trestu na 
počet súťažných zápasov a bude mu za tento 
priestupok udelený nový trest, pôvodný trest sa mu 
preruší a jeho zvyšok vykoná až po odpykaní 
nového trestu. 

f) Ak nie je trest na časové obdobie dlhší než 6 
mesiacov, môže byť disciplinárnym orgánom 
prerušený tak, aby bol vykonaný počas súťažného 
obdobia. Hráč, ktorému bol udelený trest na časové 
obdobie, nesmie počas trvania trestu štartovať 
v žiadnom zápase. DK môže rozhodnúť, že počas 
trestu môže hráč štartovať v medzinárodných 
zápasoch. 

g) Ak nie je výkon trestu zastavenia športovej činnosti 
jednotlivcov dlhší než tri mesiace, prípadne 12 
zápasov, môže byť podmienečne odložený. K 
podmienečnému odloženiu trestu je možné pristúpiť 
len vtedy, ak predchádzajúce správanie previnilca 
a okolnosti prípadu spejú k záveru, že už 
pohrozenie trestom priviedlo previnilca k náprave.  

h) Pokiaľ tak rozhodne disciplinárny orgán, zahŕňa v 
sebe trest zastavenia športovej činnosti aj zákaz 
reprezentácie a medzinárodných stykov. Zákaz 
reprezentácie a medzinárodných stykov možno v 
konkrétnom prípade stanoviť aj dlhšie obdobie než 
pre zákaz domácej športovej činnosti. Trest 
zastavenia športovej činnosti je možné taktiež 
stanoviť len pre reprezentáciu a medzinárodné 
styky. 

i) Trest zastavenia športovej činnosti družstvu je 
možné uložiť najviac na štyri súťažné zápasy. 
Súťažné zápasy družstvo odohrá, ale príslušný 
riadiaci orgán súťaže mu za tieto odohraté zápasy 
nezapočíta získané body. 

j) Pokiaľ DK neurčí inak, tak trest zastavenia športovej 
činnosti nebráni hráčovi vo výkone funkcie a môže 
sa zúčastňovať zápasov ako tréner, vedúci 
družstva, rozhodca alebo iná osoba poverená 
obdobnými funkciami. 

3.6 Zákaz výkonu funkcie 

a) Trest zákazu výkonu funkcie je možné udeliť 



trénerom, vedúcim družstiev, rozhodcom a iným 
osobám povereným obdobnými funkciami na 
obdobie najviac dva roky. Pokiaľ je udelený trest 
zákazu výkonu funkcie trénera, vedúceho družstva 
či iného člena realizačného tímu, potrestaný jedinec 
nesmie počas trestu vykonávať akúkoľvek funkciu 
člena realizačného tímu. 

b) V prípade priestupkov, za ktoré je možné uložiť trest 
na 2 roky je v prípade druhého podobného 
priestupku možné udeliť aj trest dlhší, než je 
uvedené v sadzobníku. 

c) Funkcionárom, ktorí majú bezprostredný podiel na 
príprave a priebehu zápasu, je možné udeliť trest 
zákazu výkonu funkcie na určitý počet súťažných 
zápasov, ak dĺžka trestu nepresahuje tri mesiace. 
Počas takto uloženého trestu nesmie previnilý 
vykonávať žiadnu činnosť počas súťažných 
zápasov, okrem činnosti hráča. 

d) Trest zákazu výkonu funkcie je možné rovnako 
podmienečne odložiť. Pre podmienečný odklad 
trestu platí ustanovenie ods. 3.2. tohto DP. 

 
3.7 Vylúčenie z činnosti v pozemnom hokeji 

Vylúčenie z činnosti v PH je možné u jednotlivcov, ktorí 
sa dopustili zvlášť závažných priestupkov. Trest má za 
následok vylúčenie zo všetkých činností v PH 
v Slovenskej republike. Trest vylúčenia z činnosti v PH 
nie je možné uložiť jednotlivcovi, ktorý sa priestupku 
dopustil ako mladistvý. 
 
3.8 Vylúčenie z reprezentácie 

Trest vylúčenie z reprezentácie je možné udeliť 
jednotlivcovi, ktorý sa dopustil zvlášť závažných 
priestupkov, najmä voči predpisom upravujúcim štátnu 
reprezentáciu. 
 
3.9 Vylúčenie družstva zo súťaže 

a) Trest vylúčenia družstva zo súťaže je možné udeliť 
len vo výnimočných prípadoch za zvlášť závažné 
činy odporujúce princípu čestného športového 
súperenia, v ktorých dôsledku prišlo k ovplyvneniu 
zápasu alebo súťaže neregulárnym spôsobom. 

b) Disciplinárny orgán určí s ohľadom na závažnosť 
priestupku úroveň súťaže, v ktorej bude môcť 
družstvo štartovať v budúcom súťažnom ročníku. 

 
Článok 4 

Postup v disciplinárnom konaní 

4.1 Začatie disciplinárneho konania 

a) Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie ak 
má za to, že sú k tomu oprávnené dôvody. V 
opačnom prípade DK podnet na začatie 
disciplinárneho konania neprerokuje a informuje o 
tom emailom alebo písomne navrhovateľa podnetu. 

b) Podnetom na začatie disciplinárneho konania je 

najmä: 
i. zápis o stretnutí; 
ii. správa člena ŠTK; 
iii. správa riaditeľa turnaja; 
iv. vlastné zistenie DK; 
v. písomná správa člena riadiaceho orgánu alebo 

jeho odbornej komisie; 
vi. písomné oznámenie klubu; 
vii. písomné oznámenie člena SZPH 
viii. oznámenie alebo správa Antidopingovej 

agentúry Slovenskej republiky alebo Svetovej 
antidopingovej organizácie o porušení 
antidopingových pravidiel. 
 

c) Ak disciplinárny orgán zistí, že prešetrenie 
priestupku je v kompetencii iného orgánu, bez 
zbytočného odkladu mu postúpi všetky materiály 
prípadu. O podnetoch k začatiu disciplinárneho 
konania rozhodujú disciplinárne orgány bez 
zbytočných odkladov. 

d) Disciplinárne konanie možno začať do jedného 
mesiaca odo dňa, keď sa zistilo porušenie pravidiel, 
najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo 
k porušeniu pravidiel. To neplatí, keď sa v danej veci 
vedie trestné konanie, alebo tak ustanovujú 
príslušné predpisy, Svetový antidopingový kódex 
alebo iný všeobecne záväzný predpis. 
 

4.2 Oznámenie o konaní disciplinárneho konania 

a) DK oznamuje termín disciplinárneho konania 
previneným, najneskôr 3 pracovné dni pred jeho 
konaním emailom na adresu sekretára klubu, 
ktorého je previnený členom. V prípade, že 
previnený hráč je na hosťovaní DK informuje aj klub, 
v ktorom hráč hosťuje. DK v oznámení uvádza, či je 
prítomnosť previneného povinná. 

b) Oznámenie dôležitým svedkom udalosti a ostatným 
potenciálnym účastníkom disciplinárneho konania 
vykonáva DK podľa vlastného uváženia. 

 
4.3 Priebeh disciplinárneho konania 

a) DK postupuje v disciplinárnom konaní čo 
najrýchlejšie s ohľadom na náležité objasnenie 
prípadu. K riadnemu objasneniu okolností 
priestupku je DK oprávnená prizvať na rokovanie 
osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, 
vyžiadať si písomné dokumenty a správy či iné 
dôkazové materiály 

b) Úhrada nákladov pre svedkov sa vykonáva z 
rozpočtu DK. 

 
4.3 Účasť previneného 

a) Previnený má právo sa disciplinárneho konania 
zúčastniť, ale túto skutočnosť musí nahlásiť 
emailom alebo telefonicky najneskôr deň pred 
konaním disciplinárneho konania a to do 12.00 h 



predsedovi DK. Ak je týmto dňom sobota, nedeľa 
alebo štátom uznaný sviatok, tak najbližší 
predchádzajúci pracovný deň. Previnený môže 
svoje vyjadrenie urobiť aj písomne či emailom do 
termínu disciplinárneho konania. Ak sa do tohto 
termínu nevyjadrí, tak sa má za to, že sa odmietol 
vyjadriť. 

b) V prípade predvolania previneného disciplinárnou 
komisiou, je tento previnený povinný sa 
disciplinárneho konania zúčastniť. Za účasť 
previneného zodpovedá materský klub. V prípade, 
že je previnený na hosťovaní, tak zodpovednosť za 
materský klub po dobu hosťovania preberá klub, v 
ktorom previnený hosťuje.  

c) Klub, ktorého je previnený členom, prípadne klub, v 
ktorom previnený hosťuje, môže DK zaslať svoje 
stanovisko k priestupku a výšku trestu. 

d) Ak to vyžaduje povaha priestupku, prizve DK k 
prerokovaniu prípadu zodpovedných funkcionárov 
klubu. Za účasť všetkých pozvaných zodpovedá 
klub. 

e) Ak nemôže DK prípad prerokovať z objektívnych 
dôvodov, sú náklady na účasť previneného a 
pozvaných funkcionárov klubu hradené z rozpočtu 
DK. 

 
4.4 Zastavenie športovej činnosti počas 
disciplinárneho konania 

a) Ak bol hráč v zápase potrestaný červenou kartou 
(ČK), alebo ak sa dopustil priestupku v čase medzi 
ukončením zápasu a podpisom zápisu o stretnutí 
kapitánom, má okamžite zastavenú športovú 
činnosť. 

b) Zastavenie športovej činnosti platí aj v prípade, keď 
je po zápase v zápise na pokyn riaditeľa turnaja 
uvedené, že sa hráč dopustil takéhoto priestupku, 
za ktorý mal byť potrestaný ČK. Tieto skutočnosti 
berie klub na vedomie prostredníctvom kapitána, 
ktorý podpisuje zápis o stretnutí.  

c) Okamžité zastavenie činnosti neplatí, ak bol hráč 
vylúčený v medzištátnom alebo medzinárodnom 
zápase hranom v tuzemsku, či v zahraničí. 

 
4.5 Záver disciplinárneho konania 

a) Po riadnom zistení skutkového stavu disciplinárny 
orgán rozhodne o udelení trestu podľa tohto DP v 
prípade, že k priestupku došlo, alebo disciplinárne 
konanie zastaví v prípade, že k priestupku nedošlo. 
S ohľadom na charakter priestupku a previnenú 
osobu môže disciplinárny orgán od potrestania aj 
upustiť. 

b) Rozhodnutie DK o potrestaní musí obsahovať: 
i. presný druh trestu a jednoznačný časový údaj 

o dĺžke jeho trvania; 
ii. spôsob úhrady finančnej pokuty (ak je uložená) 
iii. charakteristiku priestupkov, za ktoré bol trest 

uložený; 
iv. poučenie o možnosti odvolania; 
v. spôsob úhrady poplatku z disciplinárneho 

konania; 
vi. podpis a pečiatka. 

 
4.6 Účinnosť disciplinárnych trestov 

a) Účinnosť disciplinárnych trestov začína 
nasledujúcim dňom po dni vydania rozhodnutia 
disciplinárneho orgánu. 

b) Ak bola hráčovi zastavená športová činnosť pred 
zahájením disciplinárneho konania (vid'. ods. 4.5.), 
začína účinnosť trestu dňom zastavenia činnosti.  

c) Tresty za priestupky v prestupovom alebo 
registračnom konaní sa udeľujú s účinnosťou odo 
dňa, ktorý stanoví disciplinárny orgán vo svojom 
rozhodnutí. 

 
4.7 Dokumentácia disciplinárneho konania 

a) O svojom rozhodnutí vyrozumie disciplinárny orgán 
klub, ktorého je previnený členom najneskôr do 14 
dní od vydania rozhodnutia. V prípade, že je 
previneným hráč, ktorý je na hosťovaní, bude 
vyrozumený aj klub, v ktorom hráč hosťuje. 
Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa posiela 
emailom vždy na adresu sekretára klubu. 

b) DK uverejní rozhodnutie na internetovej stránke 
SZPH. Uverejnením na stránke SZPH sa 
rozhodnutie disciplinárneho orgánu považuje ako za 
doručené klubu. 

c) DK vykoná záznam o treste v evidenčnej databáze 
SZPH a v Informačnom systéme športu na základe 
rozhodnutia. V prípade udelenia trestu na počet 
stretnutí bude trest zaevidovaný podľa príslušného 
rozpisu súťaže tak, aby postihoval daný zápas. 

 
Článok 5 

Zásady pre udeľovanie disciplinárnych trestov 

5.1 Udeľovanie trestov 

a) Ak rieši disciplinárny orgán súčasne viac 
disciplinárnych priestupkov, vysloví trest za 
priestupok najzávažnejší a k ostatným prihliadne 
ako k priťažujúcim okolnostiam. 

b) Za jeden priestupok je možné udeliť aj viac trestov, 
pokiaľ to ich povaha nevylučuje. 

c) Ak bol previnenému za disciplinárny priestupok 
udelený trest disciplinárnym orgánom, nemožno za 
ten istý skutok viesť ďalšie disciplinárne konanie. 

 
5.2 Poľahčujúce okolnosti 

Pri udeľovaní trestu považuje disciplinárny orgán za 
poľahčujúcu okolnosť najmä to, že obvinený z 
priestupku: 
- bol vyprovokovaný; 
- pred priestupkom sa slušne správal; 



- nahradil dobrovoľne škodu, ktorú svojim konaním 
spôsobil; 

- prejavil úprimnú ľútosť; 
- sám oznámil priestupok, ktorého sa dopustil; 
- napomáhal účinne pri objasňovaní svojho 

priestupku. 
 
Priťažujúce okolnosti 
Pri udeľovaní trestu pokladá disciplinárny orgán za 
priťažujúce okolnosti najmä to, že obvinený z priestupku: 
- sa dopustil priestupku surovým spôsobom, 

zákerne alebo pomstychtivo; 
- sa dopustil priestupku ako funkcionár; 
- sa dopustil priestupku u mládežníckych družstiev; 
- naviedol k priestupku iného; 
- sa dopustil viac priestupkov; 
- sa dopustil priestupku, aj napriek tomu, že bol už v 

posledných 2 rokoch disciplinárne potrestaný; 
- svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže; 
- požil alkoholické a iné omamné a psychotropné 

látky. 
 

Článok 6 
Odvolanie 

6.1 Odvolacie orgány 

O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu na 
akejkoľvek úrovni rozhoduje Odvolacia komisia SZPH. 
 
6.2 Podanie odvolania 

a) Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže 
previnilec podať odvolanie. 

b) Odvolať sa môže len ten, o ktorého právach a 
povinnostiach disciplinárny orgán rozhodol. Za 
jednotlivca nemôže podať odvolanie nikto iný, než 
on sám. Za družstvo alebo klub sa môže odvolať len 
klub prostredníctvom zástupcov oprávnených konať 
v mene klubu. 

c) Odvolanie podáva potrestaný písomne 
dokladovateľným spôsobom do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu, a to 
k príslušnému odvolaciemu orgánu. 

d) Odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v 
Odvolacom poriadku SZPH. 

 
 
 
 
 

Článok 7 
Zvláštne ustanovenia 

7.1 Poplatok disciplinárneho konania 

Za prerokovanie každého disciplinárneho priestupku sa 
stanovuje povinnosť uhradiť poplatok disciplinárneho 
konania. Výška poplatku je stanovená vo výške určenej 
disciplinárnym orgánom, max. však 30 €. Disciplinárny 

orgán môže stanoviť povinnosť zaplatiť tento poplatok 
pred prerokovaním. 
 
7.2  Záznamy trestov 

Tresty udelené DK sa zaznamenávajú klubom a 
družstvám a ich členom do databázy SZPH. Zápis trestu 
je oprávnená vykonať len DK. 
 
7.3  Zmeny trestu 

a) Po odpykaní najmenej polovice trestu zastavenia 
športovej činnosti a zákazu výkonu funkcie je na 
základe žiadosti potrestaného možné zvyšok trestu 
odpustiť, prípadne podmienečne odložiť na 
skúšobnú dobu od troch mesiacov do jedného roku. 

b) Po uplynutí najmenej 24 mesiacov od priestupku, 
ktorý mal za následok vylúčenie z činnosti v PH, 
môže disciplinárny orgán, ktorý trest udelil, na 
žiadosť jednotlivca povoliť obnovenie niektorých 
alebo všetkých činností v PH. 

c) K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zaplatení 
poplatku vo výške a za podmienok stanovených v 
ods. 7.1. 

d) 0 zmene trestu rozhoduje orgán, ktorý o ňom 
rozhodol s konečnou platnosťou (DK alebo odvolací 
orgán). 

 
7.4 

Pre účely tohto DP je za súťažné obdobie považované 
obdobie medzi prvým a posledným zápasom určitej 
súťaže. 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenie 

8.1 

a) Výklad tohto Disciplinárneho poriadku SZPH 
vykonáva P- SZPH. 

b) DP je vydaný v súlade so Stanovami SZPH. 
c) O všetkých záležitostiach a postupoch riešenia, 

ktoré nie sú v DP upravené rozhoduje DK „ad hoc“ s 
prihliadnutím na konkrétne okolnosti daného 
prípadu podľa zásady analógie juris. To platí aj o 
trestoch za previnenia, ktoré nie sú predmetom 
úpravy v tomto DP s výnimkou mimoriadneho trestu 
vylúčenia zo SZPH. 

d) DK rozhoduje o druhu a výške trestu podľa 
vlastného uváženia, najmä s ohľadom na dôsledky 
previnenia. 

e) Tento Disciplinárny poriadok schválilo P- SZPH 
dňa ................ a do platnosti vstupuje ku 
dňu ................... Ku dňu .................... končí platnosť 
doterajšieho Disciplinárneho poriadku SZPH 
vrátane všetkých doplnkov, zmien a výkladov k ním 
vydaných. 

  



SLOVENSKÝ ZVÄZ POZEMNÉHO HOKEJA 
 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
 

ČASŤ II.  

DK pri ukladaní disciplinárnej sankcie a jej výšky 
primerane prihliada na ustanovenia v sadzobníku 
previnení a trestov. Vždy prihliada na závažnosť 
disciplinárneho previnenia, najmä na spôsob previnenia 
sa a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých došlo 
k disciplinárnemu previneniu, na mieru zavinenia, pomer 
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a na osobu 
previnilca. 
 
Sadzobník previnení a trestov neobsahuje kompletný 
zoznam všetkých možných disciplinárnych priestupkov a 
trestov. 
 

Sadzobník vybraných previnení a trestov 
 

I. - Sadzobník trestov za disciplinárne 
previnenia jednotlivcov 

 
Za jednotlivca (hráča, trénera a funkcionára, atď.) je na 
účely tohto disciplinárneho poriadku považovaný aj 
divák, ak je členom SZPH. 
 
1) Nešportové správanie na ihrisku. 
Za nešportové správanie sa považuje také správanie, 
ktoré naruší celkový dojem z hry, napr.: neslušné 
pokrikovanie na ihrisku, predstieranie zranenia, 
nedodržanie predpísanej výstroje, zabránenie 
dosiahnutie gólu úmyselnou hrou a iné podobné prípady, 
pri ktorých nestačí potrestanie v rámci stretnutia. 
 Trestá sa v prípade, že nepostačí trest v hre, 

napomenutím alebo zastavením činnosti na jeden 
až štyri zápasy. 

 
2) Nepodpísanie zápisu o stretnutí vedúcim družstva 
alebo uvedenie nepravdivých alebo urážlivých 
poznámok do zápisu o stretnutí. 
  Trestá sa zastavením činnosti na jeden až päť 

zápasov 
 
3) Nešportové správanie voči súperovi, 
spoluhráčovi, trénerovi, funkcionárovi, riaditeľovi 
turnaja a divákom. 
a) nadávky, posunky, opľutie či iné konania, ktoré má 

napadnutého ponížiť, vyprovokovať alebo 
zosmiešniť 

 Trestá sa zastavením činnosti na jeden až šesť 
zápasov, prípadne finančnou pokutou. 
 

b) hrubé urážky, výroky hanobiace národ, etnické 
skupiny, rasu a vyznanie a vyhrážanie 

 Trestá sa zastavením činnosti na tri zápasy až 
dvanásť zápasov, prípadne finančnou pokutou. 

 
4) Nešportové správanie voči rozhodcom, 
delegátom alebo funkcionárom riadiacich orgánov v 
rámci stretnutia i mimo neho. 
a) kritizovanie, posunky, zosmiešňovanie, hrubé 

protestovanie, hanlivé výroky, neuposlúchnutie, a 
iné 

 Trestá sa zastavením činnosti na dva až osem 
zápasov, prípadne finančné pokutou. 

 
b) urážky, vulgárne výrazy, opľutie, vyhrážanie, výroky 

hanobiace národ, etnickú skupinu, rasu a vyznanie 
a iné 

 Trestá sa zastavením činnosti na štyri až štrnásť 
zápasov, prípadne finančnou pokutou. 

 
Za priestupky v bodoch 3b a 4b nemožno uložiť 
podmienečný trest. 
 
5) Napadnutie súpera, napadnutie spoluhráča, 
trénera, funkcionára či iného účastníka stretnutia a 
odplácanie takého napadnutia na hracej ploche. 
a) sotením, mykaním, vrážaním, strčením, ak nedošlo 

k zraneniu napadnutého 
 Trestá sa zastavením činnosti na dva až osem 

zápasov, prípadne finančnou pokutou. 
 
b) kopnutím alebo udretím, udretím hokejkou, vrátane 

pokusu o kopnutie, podrazenie alebo udretie a iným 
obdobným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu 
napadnutého 

 Trestá sa zastavením činnosti na štyri až dvanásť 
zápasov, prípadne finančnou pokutou. 

 
c) akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu 

napadnutého, zvlášť ak malo za následok pracovnú 
neschopnosť napadnutého 

 Trestá sa zastavením činnosti na šesť mesiacov až 
dva roky, prípadne finančnou pokutou. V 
závažnejších alebo opakovaných prípadoch 
vylúčením z činnosti v PH. 

 
6) Napadnutie súpera, spoluhráča, trénera, 
funkcionára, diváka či iného účastníka stretnutia a 
odplácanie napadnutia mimo hraciu plochu v areáli 
haly či v jeho blízkosti. 
a) akýmkoľvek spôsobom, ak nedošlo k zraneniu 
napadnutého 
 Trestá sa zastavením činnosti na tri mesiace až 

jeden rok. 
 

b) akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu 
napadnutého, zvlášť ak malo za následok pracovnú 
neschopnosť napadnutého 
 Trestá sa zastavením činnosti na šesť mesiacov až 

dva roky. V závažnejších alebo opakovaných 
prípadoch vylúčením z činnosti v PH. 



 
7) Napadnutie rozhodcu na hracej ploche, v areáli 
ihriska i mimo neho. 
a) sotením, násilným vrazením, násilným vyrazením 
píšťalky z úst, udretím, kopnutím, úmyselným udretím 
hokejkou alebo iným predmetom a iným spôsobom 
napadnutia 
 Trestá sa zastavením činnosti na šesť mesiacov až 

dva roky. V závažnejších alebo opakovaných 
prípadoch vylúčením z činnosti v PH. 

 
Za priestupky v bodoch 5 písm. c), 6 a 7 nemožno uložiť 
podmienečný trest 
 
8) Nesprávnosti pri prestupnom a registračnom 
konaní. 
Nezodpovedný postup pri konaní o zmene klubovej 
príslušnosti, podanie viacerých prestupov alebo 
hosťovaní, nedodržiavanie ustanovení poriadku, 
uvádzanie nesprávnych údajov, ich zatajovanie alebo 
falšovanie, žiadosť o členstvo v SZPH či žiadosť o 
registráciu do klubu už člena SZPH alebo 
registrovaného hráča a iné. 
 Trestá sa finančnou pokutou a zastavením činnosti 

či zákaz výkonu funkcie na tri mesiace až dva roky 
a v závažnejších alebo opakovaných prípadoch 
vylúčením z činnosti v PH. 

 
9) Neoprávnené nastúpenie hráča na stretnutie. 
a) nastúpenie hráča v zastavenej činnosti, neoprávnené 
nastúpenie za iný klub a pod. 
 Trestá sa finančnou pokutou a zastavením činnosti 

na štyri mesiace až dva roky a v závažnejších alebo 
opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti v PH. 

 
b) vedúci družstva, tréner, prípadne kapitán za 
umožnenie neoprávneného nastúpenie hráča 
 Trestá sa zastavením činnosti alebo zákazom 

výkonu funkcie na tri až štrnásť zápasov a finančnou 
pokutou. 
 

10) Porušovanie zákonov, stanov, poriadkov a 
predpisov SZPH a rozhodnutí jeho orgánov. 
Falšovanie dokladov a iných písomností, uvádzanie 
nepravdivých údajov v dokladoch a oznámeniach, 
nepravdivé svedecké výpovede, nakladanie s 
finančnými a hmotnými prostriedkami v rozpore so 
zákonmi a poriadkami SZPH, nedodržiavanie alebo 
porušovanie rozhodnutia orgánov SZPH a pod. 
 Trestá sa zastavením činnosti alebo zákazom 

výkonu funkcie na jeden mesiac až dva roky, 
prípadne ďalšími opatreniami alebo finančnou 
pokutou podľa tohto DP a v závažnejších alebo 
opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti v PH. 

 
11) Nedostatočne ospravedlnená neúčasť alebo 
neospravedlnenie sa k reprezentácii, prípravnému 

alebo výberovému stretnutiu. 
 Trestá sa zastavením činnosti na dva až päť 

zápasov, prípadne ďalšími opatreniami alebo 
finančnou pokutou podľa tohto DP. 

 

II. - Sadzobník trestov za disciplinárne 
previnenia kolektívov 

 
1) Výtržnosti medzi divákmi, hráčmi a funkcionármi. 
a) nešportové správanie, bitka, urážlivé pokrikovanie 

na rozhodcu, hráčov či divákov a iné jednotlivé 
prípady v areáli ihriska počas stretnutia i po zápase. 

 Trestá sa napomenutím alebo finančnou pokutou 
klubu, ktorého príslušníci či priaznivci sa výtržností 
dopustili, prípadne ďalšími opatreniami podľa 
uváženia DK  
 

b) hrubé urážky rozhodcov či iných orgánov SZPH, 
vniknutie divákov na hraciu plochu, pokus o 
inzultáciu rozhodcov alebo hráčov a iné výtržnosti v 
areáli ihriska počas stretnutia i po zápase 

c) inzultácia rozhodcu, napadnutie úradného činiteľa 
alebo napadnutie hráčov či funkcionárov niektorého 
klubu. Za hráčov a funkcionárov sa považujú osoby, 
ktoré podľa smerníc majú právo sa pohybovať v 
priestore hracej plochy, ak došlo k napadnutiu či 
inzultácii divákom. 

d) napadnutie či inzultácia hráčom alebo funkcionárom 
 priestupky uvedené v bodoch b), c) a d) - trestá sa 

finančnou pokutou klubu, prípadne ďalšími 
opatreniami podľa uváženia DK. 

 
Vo všetkých prípadoch výtržností, inzultácie a 
napadnutia je klub povinný nahlásiť ihneď riadiacemu 
orgánu súťaže mená a adresy vinníkov. 
 
2) Zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie. 
 Trestá sa finančnou pokutou klubu, prípadne 

zastavením činnosti družstvu na jedno súťažné 
stretnutie a úhrada vzniknutých preukázaných 
nákladov. 
 

3) Svojvoľné opustenie hracej plochy celým 
družstvom, odmietnutie pokračovania v hre alebo 
záverečného pozdravu celým kolektívom. 
 Trestá sa napomenutím alebo finančnou pokutou 

klubu, prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia 
DK. 

 
4) Porušovanie zákonov, stanov, poriadkov 
a predpisov SZPH a rozhodnutia jeho orgánov. 
Falšovanie dokladov a iných písomností, uvádzanie 
nepravdivých údajov v dokladoch a oznámeniach, 
uvádzanie či zverejnenie urážlivých tvrdení týkajúcich sa 
funkcionárov, rozhodcov či delegátov na internetových 
stránkach klubu, či na sociálnych sieťach, nakladanie 
s finančnými a hmotnými prostriedkami v rozpore so 



zákonmi a poriadkami SZPH, nezabezpečenie hráčov k 
reprezentácii, nedodržiavanie alebo porušovanie 
rozhodnutia orgánov SZPH, hrubé alebo opakované 
porušenie poriadkov a predpisov SZPH a pod. 
 Trestá sa napomenutím alebo finančnou pokutou 

klubu, náhradou vzniknutých škôd a nákladov, 
prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia DK. 

 
Potrestanie vinníkov. 
Vo všetkých prípadoch, keď príde ku kolektívnemu 
priestupku zavinením konkrétnych osôb, uloží DK okrem 
kolektívnych trestov i tresty jednotlivcom, podľa bodu I. 
sadzobníka tohto DP. 
 
Nedobytnosť trestov a peňažných plnení. 
V prípadoch nedobytnosti trestu finančnej pokuty a 
peňažných plnení stanovených poriadkom a predpisom 
SZPH alebo rozhodnutiami riadiacich orgánov, zastaví 
disciplinárna komisia po predchádzajúcom písomnom 
upozornení činnosť družstvu, za ktorého previnenie, 
alebo z ktorého činnosti nedobytné plnenie vzniklo. Ak 
nemožno určiť družstvo, z ktorého činnosti nedobytné 
plnenie vzniklo, zastaví disciplinárna komisia činnosť A 
družstvu dospelých. 
 

III. - Sadzobník trestov za disciplinárne 
previnenia rozhodcov a riaditeľov turnajov 

 
Vzhľadom na odbornú špecializáciu rozhodcov 
a riaditeľov turnajov si môže DK vyžiadať prešetrenie 
previnenia a stanovisko príslušnej odbornej komisie.  
 
Rozhodnutia vydáva DK. 
1) Zavinené neskoré dostavenie sa k riadeniu 
stretnutia. 
 Trestá sa napomenutím, finančnou pokutou a popr. 

aj zákazom výkonu funkcie na jeden týždeň až 
jeden mesiac. 
 

2) Nedostavenie sa na stretnutie bez 
ospravedlnenia. 
 Trestá sa finančnou pokutou a popr. aj zákazom 

výkonu funkcie na jeden až tri mesiace. 
 
3) Dostavenie sa na stretnutie v stave, ktorý vylučuje 
možnosť riadiť stretnutie. 
 Trestá sa finančnou pokutou a popr. aj zákazom 

výkonu funkcie na jeden týždeň až jeden rok. 
 
4) Nedostatočné vyplnenie zápisu o stretnutí. 
a) neuvedenie škodlivého správania hráčov, divákov, 

trénerov či funkcionárov 
 Trestá sa pokutou a popr. aj zákaz výkonu funkcie 

na dva týždne. 
 
b) skresľovanie priestupkov alebo neuvedenie 

dôvodov udelenia ČK, alebo neodôvodnené 

odmietnutie zapísania námietok vedúceho družstva 
do zápisu stretnutia a pod. 

 Trestá sa pokutou a popr. aj zákazom výkonu 
funkcie na jeden až tri mesiace. 

 
5) Nezaslanie zápisu, ktorý je podkladom 
disciplinárneho konania v stanovenej lehote. 
 Trestá sa pokutou a popr. aj zákazom výkonu 

funkcie na jeden týždeň až jeden mesiac. 
 
6) Vedomé nesprávne vyplnenie zápisu o stretnutí. 
Zamlčania inzultácie, neuvedenie udelenia ČK, 
uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred 
orgánmi, vedomé požadovanie nesprávnej výšky 
náhrady a iné porušenie smerníc a nariadení riadiaceho 
orgánu súťaže. 
 Trestá sa pokutou a popr. aj zákazom výkonu 

funkcie na dva mesiace až jeden rok. 
 
8) Urážky hráčov, rozhodcov, delegátov alebo iných 
funkcionárov, či divákov. 
 Trestá sa pokutou a zákazom výkonu funkcie na 1 

mesiac až 1 rok. 
 
9) Fyzické napadnutie. 
Napadnutie hráčov, rozhodcov, delegátov a iných 
funkcionárov, či divákov akýmkoľvek spôsobom na 
hracej ploche alebo v areáli ihriska, pred zápasom, v 
jeho priebehu i po zápase. 
 
a)  ak nedošlo k zraneniu napadnutého 
 Trestá sa pokutou a zákazom výkonu funkcie na 

jeden mesiac až jeden rok. 
 
b) ak došlo k zraneniu napadnutého 
 Trestá sa pokutou a zákazom výkonu funkcie na 

šesť mesiacov až dva roky a v závažnejších alebo 
opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti v PH. 

 

IV. - Sadzobník trestov za disciplinárne 
previnenia jednotlivcov, kolektívov, rozhodcov 

a riaditeľov turnajov 

 
1) Športová korupcia. 
a) Ponúknutie, prísľub alebo poskytnutie výhody (ak 

nejde o konanie uvedené v bode 2 tejto časti DP) 
riadiacemu orgánu súťaže, funkcionárovi, hráčovi 
alebo inej osobe pôsobiacej v SZPH, EHF alebo 
jeho členoch s úmyslom naviesť ho k porušeniu ich 
predpisov alebo záväzného rozhodnutia, alebo kto 
bol odsúdený za trestný čin športovej korupcie. 

 
b) Požiadanie, sľúbenie si, alebo prijatie neoprávnenej 

výhody vo svoj prospech alebo v prospech tretej 
osoby, aby porušila predpisy SZPH. 

 Trestá sa uložením finančnej pokuty, zákazom 
účasti na všetkých aktivitách spojených s PH 



najmenej na 2 roky alebo zákazom vstupu na 
zápasy. 

 
c) V prípade podanej obžaloby za trestný čin športovej 

korupcie. 
 Trestá sa zastavením športovej činnosti alebo 

zákazom výkonu funkcie až do skončenia trestného 
konania o tomto trestnom čine. 

 
d) Dopustenie disciplinárneho previnenia uvedeného v 

bode 1 písm. a) a b) tejto prílohy závažným 
spôsobom alebo opakovane. 

 Trestá sa vylúčením zo SZPH alebo zákazom účasti 
na všetkých aktivitách spojených s PH na doživotie. 

 
2) Narušenie regulárnosti a integrity súťaže. 
a) Nezákonné alebo nedovolené ovplyvňovanie 

priebehu alebo výsledku súťaže s cieľom získať 
neoprávnene výhodu pre seba alebo iného  

- bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich prisľúbenia 
 Trestá sa zastavením športovej činnosti alebo 

zákazom výkonu funkcie na 4 až 12 mesiacov alebo 
ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa 
disciplinárneho poriadku. 

- za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich prisľúbenie 
 Trestá sa zastavením športovej činnosti alebo 

zákazom výkonu funkcie na 6 mesiacov až 10 rokov 
alebo d'alšrh7i disciplinárnymi sankciami podľa 
disciplinárneho poriadku. 

 
b) Priame alebo nepriame podieľanie sa na stávkovaní 

alebo podobnom konaní súvisiacom so súťažou 
alebo ak má ktokoľvek neoprávnene priamy alebo 
nepriamy finančný prospech z takéhoto konania, 
poskytnutie inému informáciu, ktorá nie je verejne 
dostupná, ktorú získal v súvislosti so svojim 
postavením/pozíciou v PH, a ktorá poškodí alebo 
môže poškodiť regulárnosť a integritu súťaže, 
neoznámenie riadiacemu orgánu príslušnej súťaže 
alebo SZPH, že bol oslovený v súvislosti s konaním 
smerujúcim k nezákonnému alebo nedovolenému 
ovplyvňovaniu priebehu a výsledku súťaže, 
neoznámenie riadiacemu orgánu súťaže alebo 
SZPH akékoľvek iné správanie, narušujúce 
regulárnosť a integritu súťaže. 

 Trestá sa zastavením športovej činnosti alebo 
zákazom výkonu funkcie na 1 až 10 rokov alebo 
ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa 
disciplinárneho poriadku. 

 
 Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa dopustí 

disciplinárneho previnenia podľa bodu 2 písm. b) 
tejto časti DP vo viacerých prípadoch, opakovane 
alebo závažným spôsobom, sa trestá zákazom 
účasti na všetkých aktivitách spojených s PH alebo 
vylúčením zo SZPH. 

 Družstvo, ktorého hráč alebo člen realizačného tímu 

sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa bodu 2 
tejto časti DP, sa trestá zrušením výsledku 
stretnutia, vylúčením zo súťaže, kontumáciou, 
odobratím bodov alebo preradením do nižšej 
súťaže; to platí aj vtedy, ak sa v prospech družstva 
dopustil disciplinárneho previnenia podľa bodu 2 
tejto časti DP funkcionár klubu, za ktorý družstvo 
súťaží. 

 Klub, ktorého hráč člen realizačného tímu, 
funkcionár alebo iný člen sa dopustí disciplinárneho 
previnenia podľa bodu 2 tejto časti DP, sa trestá 
finančnou pokutou alebo ďalšími disciplinárnymi 
sankciami podľa disciplinárneho poriadku. 

 
3) Porušenie zákazu o používaní dopingu. 
a) Hráč, funkcionár alebo iné osoby podieľajúce sa 

akoukoľvek formou na organizovanom športe v 
rámci súťaží SZPH alebo jeho členov sú 
zodpovedné za to, že vedia, čo predstavuje 
porušenie antidopingových pravidiel a poznajú látky 
a metódy obsiahnuté v Zozname zakázaných látok 
a metód Svetového antidopingového kódexu. 

b) Doping je porušenie jedného alebo viacerých 
antidopingových pravidiel uvedených v § 88 ods. 3 
Zákona o športe. Doping sa zakazuje. 
 Porušením zákazu o používaní dopingu sa 

osoba trestá zastavením športovej činnosti 
alebo zákazom výkonu funkcie podľa článku 10 
Svetového antidopingového kódexu. 
Disciplinárny orgán môže previnilcovi uložiť aj 
pokutu alebo ďalšie disciplinárne sankcie poľa 
disciplinárneho poriadku. 

 Klub, ktorého hráč funkcionár, alebo iná osoba 
podieľajúca sa akoukoľvek formou na 
organizovanom športe v rámci súťaží SZPH 
alebo jeho členov, ktorá sa dopustí 
disciplinárneho previnenia podľa bodu 3 písm. 
b) tejto časti DP, sa trestá uložením finančnej 
pokuty alebo ďalšími disciplinárnymi sankciami 
podľa disciplinárneho poriadku. 

 
 


