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  Disciplinárny poriadok SZH - časť A 

 

I. ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 

Článok 1 

Disciplinárny poriadok určuje podmienky jednotného spravodlivého postupu pri riešení 

disciplinárnych prípadov v hádzanej. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je časť B – prehľad 

najbežnejších previnení a disciplinárnych trestov. 

  

Článok 2 

V disciplinárnom konaní sa prejednáva : 

a) porušenie poriadku a pravidiel športovej a telovýchovnej činnosti jednotlivca, ako  

náhle nepostačujú iné prostriedky k postihu týchto prípadov 

b) závažné prípady porušenia pravidiel a poriadku , za ktoré nesú zodpovednosť 

kolektívy (družstvá) a ich oddiely (kluby) 

  

Článok 3 

1.  V disciplinárnom konaní sa môžu jednotlivcom ukladať tieto tresty : 

a) napomenutie  /N/ 

b) zastavenie súťažnej činnosti   /ZSČ/  a peňažná pokuta 

c) zastavenie výkonu funkcie  /ZVF/  a peňažná pokuta 

2. V disciplinárnom konaní možno ukladať kolektívom tieto tresty : 

a) napomenutie  /N/ 

b) peňažné pokuty  /PP/ 

c) uzavretie ihriska  /UI/ 

d) zastavenie činnosti družstva  /ZČD/ a peňažná pokuta 

e) vylúčenie družstva zo súťaže 

f) zastavenie činnosti oddielu /ZČO/ 
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Článok 4 

1.      Napomenutie 

Je najmiernejšia forma trestu. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných previnení, spravidla 

vtedy, ak sa jedná o prvý prípad previnenia. 

2.   Zastavenie súťažnej činnosti a peňažná pokuta 

Je trestom uloženým hráčovi : 

a) na určité časové obdobie - hráč nesmie počas tohto obdobia štartovať v žiadnom 

stretnutí a zároveň mu môže byť udelená  peňažná pokuta 

b) na určitý počet súťažných stretnutí - hráč môže štartovať v ostatných tréningových, 

priateľských, medzinárodných a medzištátnych stretnutiach, ak nestanoví 

disciplinárny orgán a zároveň mu môže byť udelená  peňažná pokuta 

3.    Zákaz výkonu funkcie a peňažná pokuta 

Zákaz výkonu funkcie v hádzanej je trestom pre všetkých funkcionárov (trénera, rozhodcu, 

vedúceho družstva, atď.) zúčastnených na športovej činnosti družstva, oddielu, platných pre 

výkon všetkých týchto funkcií. Pri tomto treste môže byť udelená peňažná pokuta. 

4.    Zastavenie činnosti družstva a peňažná pokuta 

Je trestom za previnenia spáchané pred alebo v konkrétnom stretnutí hráčmi (kolektívom). Pri 

tomto treste môže byť udelená peňažná pokuta. 

5.   Uzatvorenie ihriska 

Je trestom pre kolektívy za hrubé porušenie ustanovení SP a rozpisu súťaže pri zaistení 

stretnutia, kde nepostačuje trest PP a ZČD. 

6.   Vylúčenie družstva zo súťaže 

Je trest za obzvlášť závažné a ojedinelé porušenie poriadku a pravidiel športových súťaží. 

7.   Zastavenie činnosti oddielu 

 Je trest pre zvlášť závažné a ojedinelé porušenia predpisov v hádzanej platné pre všetky 

družstvá oddielu. 

  

II. SPOLOČNÉ   USTANOVENIA 

Článok  5 

V jednom ročníku súťaže môže disciplinárny orgán použiť voči tomu istému jednotlivcovi 

alebo kolektívu jeden trest napomenutia. 
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Trest zastavenia súťažnej činnosti je možné uložiť jednotlivcovi najviac na 12 mesiacov s 

výnimkou dopingu.  

Trest zákazu výkonu funkcie možno uložiť až na dobu 2 rokov. 

Výška peňažných pokút za 1 disciplinárny priestupok nesmie prekročiť tieto maximálne 

hranice : 

- v súťažiach extraligy                                                   1.700,- EUR *1 

- v súťažiach  I. ligy                                                          700,- EUR *1 

- v súťažiach II. Ligy                                                        350,- EUR *1 

- v súťažiach DL                                                               200,- EUR *1 

- v súťažiach regiónov a krajov                                          70,- EUR 

Trest zastavenia činnosti družstva možno uložiť družstvu najviac na 2 majstrovské stretnutia. 

Trest uzavretia ihriska možno uložiť až na 3 súťažné stretnutia tomu družstvu, pri ktorého 

stretnutiach došlo k disciplinárnym previneniam. 

Vylúčené družstvo zo súťaže je preradené do nižšej súťaže až o 2 stupne. 

  

Článok 6 

Tresty ZSČ a ZVF môžu byť podmienečne odložené na skúšobnú dobu v trvaní od 3 

mesiacov do 1 roka. 

K podmienečnému odloženiu trestu je možné pristúpiť vtedy, ak predchádzajúce    chovanie 

previnilca a okolností prípadu odôvodňujú záver, že už pohrozenie trestom prijme previnilca k 

náprave. 

Na skúšobnú dobu možno odložiť tresty ZSČ a ZVF, ak neboli uložené na dobu dlhšie ako 3 

mesiace. Ak sa previnilec v tejto dobe znovu previní tak, že je mu za nové previnenie uložený 

iný trest ako napomenutie, vykoná sa dodatočne i podmienečný trest. 

K podmienečnému odkladu výkonu trestu  možno pristúpiť iba jedenkrát v súťažnom ročníku. 

Pri opakovanom previnení v jednom ročníku súťaže sa ukladá disciplinárny trest v príslušnej 

výške vždy nepodmienečne. 

  

III. POSTUP  V DISCIPLINÁRNOM   KONANÍ 

Článok  7 

Disciplinárne orgány : 
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a) orgán klubu, združenia 

b) disciplinárna komisia príslušného zväzu hádzanej 

Disciplinárny orgán klubu (združenia) udeľuje tresty podľa disciplinárneho poriadku klubu 

(združenia),ktorý musí byť zaregistrovaný na SZH a je v súlade v disciplinárnym poriadkom 

SZH. U zmluvných hráčov udeľuje klub trest v zmysle hráčskej zmluvy, u nezmluvných 

hráčov udeľuje klub trest hráčovi podľa schváleného DP klubu, ak klub nemá vlastný DP, 

potom podľa DP SZH.      

Orgán oddielu vždy prejednáva disciplinárne previnenia svojich členov. Kópiu rozhodnutia o 

udelenom treste jednotlivcovi disciplinárnym orgánom oddielu alebo TJ je oddiel (TJ) 

povinný doručiť do 48 hod. po jeho udelení disciplinárnej komisii SZH (pre nadnárodné 

súťaže a súťaže riadené SZH) resp. disciplinárnej komisii KZH (pre súťaže riadené KZH). 

Previnenia členov zväzu prejednávajú disciplinárne orgány, ktoré sú priamo nadriadené danej 

udalosti – súťaží (územnej, oblastnej, republikovej). 

V zmysle čl. 74 olympijskej charty a jeho uplatnenia v stanovách SOV disciplinárne 

priestupky počas trvania OH sú v plnej kompetencii disciplinárnej Rady SOV. Jej rozhodnutia 

sú záväzné pre SZH. 

  

Článok  8 

Disciplinárny orgán zaháji disciplinárne konanie z vlastného alebo z iného podnetu. 

Ak zistí disciplinárny orgán, že k prejednaniu je príslušný iný disciplinárny orgán, okamžite 

mu vec postúpi. 

Disciplinárne konanie sa nemôže zahájiť, ak od disciplinárneho previnenia uplynula doba 

dlhšia ako 1 rok. 

O podnetoch k zahájeniu disciplinárneho konania je disciplinárny orgán povinný rozhodovať 

rýchlo a postupovať tak, aby zahájené konanie bolo ukončené čo najskôr. 

Disciplinárny orgán je povinný v disciplinárnom konaní náležite objasňovať všetky podstatné 

okolnosti prejednávaného prípadu,. Za tým účelom je oprávnený prizvať k prejednávaniu 

osoby, ktoré môžu podať dôležité informácie a vyžiadať si písomné dokumenty a iné dôkazné 

materiály. 

  

Článok  9 

Jednotlivcovi, alebo kolektívu, ktorých  previnenie sa prejednáva, musí byť oznámené, kedy a 

kde sa prípad bude prejednávať, aby sa mohli jednania zúčastniť. Previnení majú možnosť sa 

vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú podkladom k jednaniu a rozhodovaniu 
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disciplinárnej komisie. DK SZH zasadá pravidelne vo štvrtok, v prípade iného termínu bude 

jednotlivec, kolektív alebo oddiel oboznámený s iným termínom. 

Ak je hráč, tréner a funkcionár  zúčastňujúci sa súťaží, vykázaný z hry, alebo sa dopustil 

závažného previnenia pred alebo po stretnutí a je mu rozhodcom, ktorý stretnutie riadil 

odobratý RP, má až do rozhodnutia disciplinárneho orgánu automaticky zastavenú súťažnú 

činnosť. Súčasne to tiež znamená, že sa previnenie bude prerokovávať na najbližšom 

zasadnutí disciplinárneho orgánu. 

Previnenia rozhodcov prejednáva zásadne disciplinárna komisia až po prejednaní previnenia 

rozhodcu v komisii rozhodcov a na základe návrhu potrestania komisiou rozhodcov. 

V závažných prípadoch môže disciplinárny orgán rozhodcovi alebo delegátovi  uložiť ZVF s 

okamžitou platnosťou až do vyriešenia prípadu. 

  

Článok  10 

Ten, koho previnenie sa prejednáva, sa rokovania zúčastní na vlastné náklady.       

Ak sa dostaví jednotlivec alebo kolektív na základe písomného predvolania disciplinárneho 

orgánu k rokovaniu tohto orgánu, ktorý však nemôže prípad prerokovať, je tento orgán 

povinný uhradiť náklady prípadného ďalšieho rokovania, ku ktorému by bol previnený 

pozvaný. 

  

IV. UKLADANIE   DISCIPLINÁRNYCH  TRESTOV 

Článok  11 

Do zahájenia prerokovávania disciplinárneho previnenia musí oddiel, ktorého je previnilec 

členom, okrem povinností, vyplývajúcich z článku 7 , bod 2 zaslať disciplinárnemu orgánu 

prípadné ďalšie stanovisko kolektívu do 48 hodín. Nesplnením tejto povinnosti sa vystavuje 

oddiel disciplinárnym dôsledkom a rozhodnutie DK bude odložené na ďalšie rokovanie DK 

SZH. 

  

Článok  12 

Ako náhle sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti disciplinárneho previnenia, 

disciplinárny orgán rozhodne : 

a) že sa disciplinárne konanie zastaví, ak sa ukáže, že k previneniu nedošlo, 
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b) že od potrestania upúšťa, ak dospeje k záveru, že sám priebeh disciplinárneho konania 

splnil svoj výchovný účel a s ohľadom na osobu previnilca a charakter previnenia nie 

je uloženie trestu potrebné, 

c) o uložení trestu podľa prehľadu previnení a trestov. 

Disciplinárny orgán rozhoduje vždy tak, aby pri určení druhu trestu ako i jeho     výške   v 

rámci stanovenej sadzby, prihliadal ku všetkým poľahčujúcim i priťažujúcim okolnostiam, 

previnilcom a všetkým ďalším súvislostiam, ktoré spoluurčujú vážnosť konkrétneho 

previnenia. 

Disciplinárny  orgán je pri jednotlivých sadzbách zásadne viazaný druhmi uvedených trestov 

a ich dolnej a hornej hranice. Pri ukladaní peňažných pokút je viazaný tiež hornou hranicou, 

stanovenou vykonávacím ustanovením k čl. 5, bod 4 DP. 

V prípade previnení, ktoré nie sú priamo uvedené v Prehľade, je nutné disciplinárne 

previnenie posúdiť podľa previnenia svojim charakterom a závažnosťou najbližšieho. Podľa 

tej istej sadzby disciplinárneho previnenia sa posudzujú aj peňažné pokuty. 

  

Článok  13 

Pri výmere trestu prihliadne disciplinárny orgán k poľahčujúcim okolnostiam najmä k tomu, 

že previnilec : 

- bol vyprovokovaný, 

- pred previnením sa choval riadne, 

- prejavil úprimnú ľútosť, 

- sám oznámil previnenia, ktorého sa dopustil, 

- účinne napomáhal pri objasnení svojho previnenia, 

- nahradil prípadne spôsobenú škodu. 

  

Článok  14 

Pri výmere trestu prihliadne disciplinárny orgán k priťažujúcim okolnostiam najmä k tomu, že 

previnilec : 

- sa previnenia dopustil surovým alebo zákerným spôsobom, 

- zviedol previnenie na iného, 

- dopustil sa viacej previnení za sebou, 

- dopustil sa previnenia ako funkcionár voleného orgánu. 
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Článok  15 

Ak sa prerokováva disciplinárny orgán súčasne niekoľko disciplinárnych previnení, vysloví 

za previnenie najťažší trest a k ostatným previneniam prihliadne ako k priťažujúcim 

okolnostiam. Pri rozhodovaní o výške trestu je záväzné sa riadiť DP – časť B. 

  

Článok 16 

Pri trestoch, ktoré sú časovo ohraničené ZSČ, ZVF, ZČD, UI, ZČO sa určuje dĺžka trestu 

uvedením dátumu (event. čísla majstrovského stretnutia), ktorým sa trest začína a končí. 

Vo výroku o treste UI disciplinárny orgán stanoví, že družstvo nesmie zohrať majstrovské 

stretnutie do určitej vzdialenosti od svojho domáceho ihriska. 

Vo výroku o treste ZVF trénera musí byť určené, že sa musí zdržiavať počas stretnutia v 

priestore, z ktorého nie je možné ovplyvňovať hru svojho družstva. 

  

Článok  17 

Tresty ZSČ, ZVF, ZČO a UI je potrebné uložiť tak, aby spadali do súťažného obdobia. K 

tomuto účelu je možné tresty rozdeliť. K rozdeleniu trestu sa nepristúpi, ak ide o trest dlhší 

ako 6 mesiacov. 

  

Článok  18 

Po vykonaní najmenej polovice trestu ZSČ, ZVF, ZČO a UI je možné zbytok trestu odpustiť. 

O odpustení trestu rozhoduje orgán, ktorý trest uložil s konečnou platnosťou. Žiadosť o 

odpustenie trestu musí byť prerokovaná a doporučená výborom oddielu hádzanej. 

  

V. OZNÁMENIE  O ROZHODNUTÍ  DISCIPLINÁRNEHO  ORGÁNU  

Článok  19 

Ak sa previnilec prítomný na rokovaní, oznámi mu disciplinárny orgán svoje rozhodnutie s 

podstatnými dôvodmi a poučí ho o práve podať odvolanie. 

Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa vydáva  písomne zásadne v správach zväzu a vo 

zvlášť závažných prípadoch písomným oznámením všetkým účastníkov disciplinárneho 

konania. Rozhodnutie obsahuje výrok o potrestaní, stručné zdôvodnenie a poučenie o 

odvolaní. 
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Previnilému jednotlivcovi alebo kolektívu a oddielu sa zašle rozhodnutie a to spravidla do 10 

dní od skončenia rokovania. 

Disciplinárny orgán uverejňuje správy o uložených trestoch v úradných správach zväzu. 

  

VI. ODVOLANIE 

Článok  20 

Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže previnilec podať odvolanie. 

Odvolanie nemá odkladný účinok. 

Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia disciplinárnemu 

orgánu doporučenou poštou. 

Odvolanie sa podáva odvolaciemu orgánu a kópia tomu orgánu, ktorý rozhodoval v prvom 

stupni. 

K odvolaniu musí byť priložený doklad o zaplatení poplatku za odvolanie. 

  

Článok  21 

Poplatky za odvolanie sú : 

a) v Extralige                                                              100,- EUR *1 

b) v súťažiach I. ligy                                                    40,- EUR *1 

c) v súťažiach  II. Ligy                                                 20,- EUR *1 

d) v súťažiach DL                                                         10,- EUR *1 

e) v súťažiach regiónov a krajov                                    5,- EUR *1 

Poplatok za odvolanie sa poukazuje poštovou poukážkou alebo iným bezhotovostným 

stykom. V prípade, že odvolaniu bude vyhovené, odvolací poplatok sa vráti. 

  

Článok  22 

Príslušnosť k rozhodovaniu o odvolaní sa stanovuje takto : 

a) odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu  klubu sa postupuje podľa 

disciplinárneho poriadku klubu schváleného SZH 

b) o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie rozhoduje Výkonný výbor zväzu 

hádzanej (okresný, oblastný, republikový) 
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Článok  23 

Odvolací orgán prerokováva odvolania do jedného mesiaca od doručenia. 

Disciplinárny orgán, ktorý rozhodoval v prvom stupni, zašle do 10 dní po obdržaní odvolania 

všetky podklady, z ktorých vychádzal, odvolaciemu orgánu. 

Odvolací orgán preskúma postup a spôsob rozhodnutia disciplinárneho orgánu prvého stupňa. 

Vychádza pritom predovšetkým z podkladových materiálov disciplinárneho konania prvého 

stupňa a prípadne ich doplní svojim vlastným šetrením. 

Funkcionár, ktorý rozhodoval v danom prípade ako člen disciplinárneho orgánu prvého 

stupňa, nemôže rozhodovať v odvolacom konaní. 

Previnilec má právo, ak o to požiada, zúčastniť sa prerokovávania svojho prípadu pred 

odvolacím odvolacím orgánom. Pre tento prípad platí ustanovenia čl. 9, bod 1 a čl. 10, bod 1. 

Odvolanie môže byť vzaté späť písomným prehlásením podávajúcej strany iba  pred 

začiatkom začatím prerokovávania (do začiatku schôdze orgánu). Iba v tomto prípade sa 

poplatok za odvolanie vracia. 

Odvolací orgán má právo najneskôr do 15 dní odo dňa rozhodnutia disciplinárneho orgánu 

prvého stupňa začať odvolacie konanie z vlastného podnetu, ak príde k záveru, že rozhodnutie 

disciplinárneho orgánu prvého stupňa by malo byť zmenené. Postupuje pritom obdobne podľa 

predchádzajúcich ustanovení. 

  

Článok  24 

Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak je podané oneskorene alebo nie je priložený doklad o 

zaplatení poplatku. 

Odvolací orgán potvrdí rozhodnutie disciplinárneho orgánu prvého stupňa, ak dôjde k záveru, 

že jeho rozhodnutie je odôvodnené a správne. 

Odvolací orgán zmení rozhodnutie disciplinárneho orgánu I. stupňa, ak príde k záveru, že 

musí byť uložený iný trest. 

Odvolací orgán zruší rozhodnutie disciplinárneho orgánu I. stupňa, ak dôjde k záveru, že v 

prerokovanom prípade nedošlo k disciplinárnemu previneniu. 

Pre oznámenie a doručovanie rozhodnutia odvolacích orgánov platí obdobne ustanovenie čl. 

19. 

  

 



  
                                                      SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ                   
   

10 

 

Článok  25 

Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a nedá sa proti nemu odvolať. 

  

3. EVIDENCIA  DISCIPLINÁRNYCH  TRESTOV 

Článok  26 

1. Z rokovania disciplinárneho orgánu sa vykonáva zápis , ktorý obsahuje podstatné údaje o 

priebehu a záveroch jeho rokovania. Tento materiál sa uchováva a to najmenej po dobu 2 

rokov odo dňa rozhodnutia. 

2. Evidenciu trestov vedú disciplinárne orgány, ktoré ich uložili. 

3. Vymazanie zápisu o uložení trestu môže disciplinárny orgán zrušiť po uplynutí 1 roku od 

udelenia trestu, ak je to odôvodnené správaním sa previnilca na jeho na žiadosť.   

  

4. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

Článok  27 

Výklad tohto disciplinárneho poriadku hádzanej vykonáva Výkonný výbor SZH. 

  

Článok  28 

Týmto sa ruší disciplinárny poriadok SZH z roku 1999 . 

  

Článok  29 

Tento disciplinárny poriadok bol schválený Konferenciou SZH dňa 24.6.2006. Účinnosť 

nadobúda dňom  01.07.2006 s následne schválenými zmenami a doplnkami. 

  

 

 

*1  - schválila SR SZH 18.11.2009 


