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Dôvodová správa 
 

Všeobecná časť 
 

 Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „disciplinárna komisia“), 
na základe poznatkov získaných aplikovaním ustanovení Disciplinárneho poriadku 
Slovenského zväzu hádzanej schváleného Výkonným výborom Slovenského zväzu hádzanej 
dňa 14. júna 2016 v znení zmien a doplnkov schválených 
22. augusta 2017 (ďalej len „disciplinárny poriadok“), spracovala návrh jeho zmien 
a doplnení. 
 
 Z dôvodu zachovania ducha fair-play v súťažiach riadených Slovenským zväzom 
hádzanej, najmä z dôvodu, aby pravidlá disciplinárneho konania, ktoré sa uplatňovali od 
začiatku prebiehajúcej sezóny platili pre všetkých, až do jej zavŕšenia, a z dôvodu, že sa 
nejedná o zmeny a doplnenia, ktoré by riešili akútny problém činnosti disciplinárnej komisie, 
disciplinárna komisia navrhuje schváliť ich účinnosť odo dňa ich schválenia, t.j. aby sa 
aplikovali od začiatku sezóny 2020/2021. 
 

Osobitná časť 
 
K bodu 1 
V jednotlivých ustanoveniach samotného disciplinárneho poriadku je na viacerých miestach 
použitá legislatívna skratka KZH. Jej význam však nie je nikde v texte uvedený, preto sa táto 
legislatívna skratka dopĺňa. 
 
K bodu 2 
V poznámke pod čiarou číslo 2 ide o opravu chyby v písaní. V poznámke číslo 3 je nesprávne 
uvedený predpis na ktorý sa odkazuje. Podmienky aké musia spĺňať členovia komisie 
v konaniach o porušení antidopingových pravidiel ustanovuje § 92 ods. 2 a 3 zákona 
o športe, nie § 82 ods. 2 a 3. 
 
K bodu 3 
Opravuje sa chyba v písaní. 
 
K bodu 4 
V poznámke pod čiarou je nesprávne uvedený predpis na ktorý sa odkazuje. Podmienky na 
ktoré poznámka pod čiarou číslo 6 odkazuje sú ustanovené v § 94 ods. 7 zákona o športe, nie 
v § 96 ods. 7. 
 
K bodu 5 
V čl. 5 ods. 1 bode 1.3. je použitá legislatívna skratka, ktorá sa má ďalej v texte 
disciplinárneho poriadku používať na označenie Antidopingovej agentúry Slovenskej 
republiky zriadenej zákonom o športe. Z uvedeného dôvodu sa  v čl. 7 ods. 4 navrhuje 
vypustiť nadbytočne (duplicitne) uvedenú informáciu zástupca akej agentúry má právo byť 
prítomný na prejednaní vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. 
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K bodu 6 
Opravuje sa chyba v písaní. 
 
K bodu 7 
V poznámkach pod čiarou číslo 8 až 11 ide o opravu chyby v písaní. V poznámke pod čiarou 
číslo 12 je nesprávne uvedený predpis na ktorý sa odkazuje. Podmienky na ktoré poznámka 
pod čiarou číslo 12 odkazuje sú ustanovené v § 92 ods. 3 zákona o športe, nie v § 82 ods. 2 a 
3. 
 
K bodu 8 
Terminologicky sa upravuje právny jazyk tak, aby bol v celom texte disciplinárneho poriadku 
jednotný. Disciplinárny poriadok používa primárne pojem disciplinárna sankcia, iba 
výnimočne pojem trest. Pojmy trest a disciplinárna sankcia je možné chápať ako synonymá. 
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje používať jednotne, v celom disciplinárnom priadku, jeden 
termín na ich označovanie a to termín disciplinárna sankcia. V prípade pojmov potrestaný 
a previnilec sa navrhuje používať jednotný pojem previnilec. 
 
K bodu 9 
Terminologicky sa upravuje právny jazyk tak, aby bol v celom texte disciplinárneho poriadku 
jednotný. Disciplinárny poriadok používa na označenie disciplinárnej sankcie uvedenej v čl. 
23 ods. 2 bod 2.2. primárne termín vyradenie z reprezentácie, iba výnimočne termín 
vylúčenie z reprezentácie. Pojmy vylúčenie a vyradenia je možné chápať ako synonymá. 
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje používať jednotne, v celom disciplinárnom priadku, jeden 
termín na ich označovanie a to termín vyradenie z reprezentácie. 
 
K bodu 10 
Z disciplinárnych sankcií sa vypúšťa disciplinárna sankcia pozastavenie súťažnej činnosti 
družstva. Disciplinárna sankcia pozastavenie súťažnej činnosti družstva (čl. 32 
Disciplinárneho poriadku SZH) a disciplinárna sankcia zákaz súťažnej činnosti družstva (čl. 37 
Disciplinárneho poriadku SZH), sú sankciami, ktorých účel je rovnaký. Z tohto dôvodu sa 
navrhuje ponechanie, iba jednej disciplinárnej sankcie z nich. Navrhuje sa ponechanie 
disciplinárnej sankcie zákaz súťažnej činnosti družstva, pretože zo systematiky členenia 
sankcií a použitého právneho jazyka vyplýva, že pri disciplinárnych sankciách ukladaných 
fyzickým osobám (jednotlivcom) sa používa pojem pozastavenie. Pri právnických osobách 
alebo družstvách je to pojem zákaz (zákaz súťažnej činnosti družstva, zákaz uchádzať sa 
o finančné plnenie zo strany SZH). Primerane sa upravia aj všetky ostatné ustanovenia 
Disciplinárneho poriadku SZH súvisiace s touto unifikáciou disciplinárnej sankcie, ktorej 
účelom je, za najzávažnejšie formy disciplinárnych previnení, zakázať súťažnú činnosť 
družstvu. 
 
K bodom 11 až 14 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie pojmu disciplinárna sankcia. 
 
K bodu 15 
Pri rozhodovaní disciplinárnej komisie sa ako opakujúci problém javí vymožiteľnosť jej 
rozhodnutí, ktorými je uložená previnilcovi pokuta. Či už ide o fyzickú osobu alebo športové 
kluby. Nevymožením uloženej pokuty sa znižuje nie len jej sankčná, ale aj výchovná, 
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preventívna a nápravná funkcia. Úprava zákazu činnosti v prípade uloženej pokuty do jej 
zaplatenia sa ako veľmi účinné opatrenie ukázalo v prípade ukladania pokút trénerom 
a funkcionárom. Disciplinárny poriadok túto možnosť ustanovuje v čl. 48 ods. 2 bod. 2.6., to 
však výlučne pri tréneroch a funkcionároch. Disciplinárny poriadok, v ustanovení čl. 2 ods. 1, 
zakotvuje uplatňovanie zásady spravodlivého procesu v disciplinárnom konaní. Súčasťou 
zásady spravodlivého procesu je pritom aj zákaz diskriminácie. Súčasný stav, ale priamo 
diskriminuje trénerov a funkcionárov v porovnaní s ostatnými osobami. Z uvedených 
dôvodov sa navrhuje rovnakú úpravu použiť voči všetkým previnilcom, bez rozdielu či ide 
o hráča, trénera, funkcionára, rozhodcu, športový klub alebo inú osobu s príslušnosťou 
k SZH. Zároveň sa ponecháva možnosť disciplinárnej komisii, v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, v rozhodnutí neuplatniť alebo odložiť výkon tohto „zákazu činnosti“. 
 
K bodom 16 až 19 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie pojmu disciplinárna sankcia. 
 
K bodu 20 
Ako bod 10. 
 
K bodu 21 
Opravuje sa chyba v písaní. Čl. 23 ods. 3 bod. 3.2. medzi disciplinárne sankcie radí 
disciplinárnu sankciu s názvom „vylúčenie družstva zo súťaže“. V názve čl. 33 je ale uvedené 
iba „vylúčenie zo súťaže“. Preto sa do jeho názvu dopĺňa slovo „družstva“. 
 
K bodom 22 až 24 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie pojmu disciplinárna sankcia. 
 
K bodu 25 
Ako už bolo uvedené v bode 10, z výpočtu disciplinárnych sankcií sa vypúšťa disciplinárna 
sankcia pozastavenie súťažnej činnosti družstva. Disciplinárna sankcia pozastavenie súťažnej 
činnosti družstva (čl. 32 Disciplinárneho poriadku SZH) a disciplinárna sankcia zákaz súťažnej 
činnosti družstva (čl. 37 Disciplinárneho poriadku SZH) sú sankciami, ktorých účel je rovnaký. 
Z tohto dôvodu sa navrhuje ponechanie, iba jednej disciplinárnej sankcie z nich. Z uvedených 
dôvodov sa obsahové vymedzenie čl. 32 a čl. 37 Disciplinárneho poriadku SZH spája do 
jedného článku. 
 
K bodu 26 a 27 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie pojmu disciplinárna sankcia. Ďalej sa terminologicky upravuje 
právny jazyk tak, aby bol v celom texte disciplinárneho poriadku jednotný aj v súvislosti 
s pojmom zápas (zápasy). Tento pojem sa nahrádza pojmom stretnutie (stretnutia). 
Disciplinárny poriadok používa primárne pojem stretnutie, iba výnimočne pojem zápas. Oba 
pojmy je možné chápať ako synonymá. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje používať jednotne, 
v celom disciplinárnom priadku, jeden pojem a to pojem stretnutie (stretnutia). 
 
K bodom 28 a 29 
Opravy chýb v písaní. 
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K bodu 30 
Podmienečný odklad výkonu disciplinárnej sankcie je veľmi účinné opatrenie, ktoré voči 
previnilcovi pôsobí preventívne. Často krát, práve táto hrozba sankcie vedie najúčinnejšie 
k prevýchove previnilca. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby disciplinárny orgán mohol 
podmienečne odložiť výkon všetkých disciplinárnych sankcií, nie len doposiaľ presne 
vymedzeného okruhu disciplinárnych sankcií.  
 
K bodom 31 až 38 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie pojmov disciplinárna sankcia, stretnutie a previnilec. Opravy 
chýb v písaní, úpravy vyplývajúcich zo zrušenia disciplinárnej sankcie pozastavenie súťažnej 
činnosti družstva (spojenia s disciplinárnou sankciou zákaz súťažnej činnosti družstva) 
a unifikácie terminológie pri fyzických osobách pozastavenie ... a právnických osobách zákaz 
... . 
 
K bodu 39 
Spresňuje sa zakázané konanie v prípadoch, keď hráč nerešpektuje rozhodnutia orgánov 
SZH. 
 
K bodom 40 až 42 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie pojmov disciplinárna sankcia, stretnutie a previnilec. Opravy 
chýb v písaní, úpravy vyplývajúcich zo zrušenia disciplinárnej sankcie pozastavenie súťažnej 
činnosti družstva (spojenia s disciplinárnou sankciou zákaz súťažnej činnosti družstva) 
a unifikácie terminológie pri fyzických osobách pozastavenie ... a právnických osobách zákaz 
... . 
 
K bodom 43 a 44 
V čl. 46 Disciplinárneho poriadku SZH je použitý pojem toxikotropné látky bez toho, aby bol 
obsah tohto pojmu bližšie vymedzený. V súvislosti s ním je uvedené iba, že ide napríklad o 
alkohol. Vymedzenie obsahu tohto pojmu nie je možné nájsť ani v právnom poriadku 
Slovenskej republiky, na ktorý by sa dalo v prípade potreby odvolať. Pojem toxikotropné 
látky je spôsobom, ktorým je vymedzený v Disciplinárnom poriadku SZH pojmom vágnym. 
Každý adresát tejto normy si môže pod ním predstaviť niečo iné. Táto skutočnosť vnáša do 
pravidla správania zakázaného v čl. 46 značnú nejasnosť. Tým sa do určitej miery stáva toto 
ustanovenie nevykonateľné a odporuje princípu právnej istoty. To y dôvodu, že adresát tejto 
normy nevie dopredu aké jeho konanie je zakázané a aké je dovolené. Z uvedených dôvodov 
sa navrhuje pojem toxikotropné látky vypustiť a predmetné ustanovenie Disciplinárneho 
poriadku SZH upraviť tak, že sa použijú pojmy, ktorých obsah je priamo vymedzený 
v slovenských právnych predpisoch (všeobecne záväzných právnych predpisoch) alebo v 
medzinárodných právnych predpisoch, ktoré sú v Slovenskej republike záväzné. Navrhuje sa, 
ako zakázané konanie športovca ustanoviť, ak sa na stretnutie dostaví pod vplyvom alkoholu, 
omamných látok, psychotropných látok alebo tieto látky požije v priebehu stretnutia. 
Obdobný spôsob vymedzenia zakázaného konania používajú aj pracovnoprávne predpisy 
Slovenskej republiky a všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. 
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K bodu 45 
Oprava chyby v počítaní. V jednom článku (čl. 46) sú rovnako číslované celkom tri odseky. 
Článok 46 má dva odseky s číslom 1, dva odseky s číslom 2 a dva odseky s číslo 3. 
 
K bodom 46 a 47 
Oprava chýb v písaní. 
 
K bodu 48 
Spresňuje sa zakázané konanie v prípadoch, keď osoba s príslušnosťou k SZH nerešpektuje 
rozhodnutia orgánov SZH. 
 
K bodom 49 a 50 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie pojmu previnilec a unifikácie terminológie pri fyzických 
osobách pozastavenie ... a právnických osobách zákaz ... .  
 
K bodu 51 
Oprava chyby v počítaní. V predmetnom článku (čl. 47) sú odseky číslované od 1 až po 15 
a ďalší odsek nepokračuje číslo 16 ale až číslom 17, z uvedenému dôvodu za opravuje táto 
chyba v počítaní. 
 
K bodu 52 
Úprava vyplývajúca z unifikácie pojmu disciplinárna sankcia. 
 
K bodu 53 
Prijatím navrhovaných zmien a doplnení sa Disciplinárny poriadok SZH rozšíri o čl. 25 ods. 5, 
v ktorom je rovnaká úprava ako úprava zahrnutá v čl. 48 ods. 2 bod. 2.6. Táto je rozšírená na 
všetkých previnilcov, bez rozdielu toho, či ide o hráča, trénera, funkcionára, rozhodcu alebo 
iného previnilca. Z tohto dôvodu by po prijatí tejto zmeny bolo ustanovenie čl. 48 ods. 2 bod. 
2.6. nadbytočné. Preto sa navrhuje jeho zrušenie. 
 
K bodu 54 
Spresňuje sa zakázané konanie v prípadoch, keď tréner alebo funkcionár nerešpektuje 
rozhodnutia orgánov SZH. 
 
K bodom 55 a 56 
Ako k bodom 43 a 44. 
 
K bodu 57 
Oprava chyby v počítaní. V jednom článku (čl. 48) sú rovnako číslované celkom dva odseky. 
Článok 48 má dva odseky s číslom 1 a dva odseky s číslom 2. 
 
K bodu 58 
Spresňuje sa zakázané konanie v prípadoch, keď rozhodca alebo delegát nerešpektuje 
rozhodnutia orgánov SZH. 
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K bodu 59 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie terminológie pri fyzických osobách pozastavenie ... 
a právnických osobách zákaz ... . 
 
K bodom 60 a 61 
Ako k bodom 43 a 44. 
 
K bodu 62 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie terminológie pri fyzických osobách pozastavenie ... 
a právnických osobách zákaz ... . 
 
K bodu 63 
Spresňuje sa definícia zakázaného konania v prípadoch, neoprávneného štartu. Zakázaný 
bude nie len, neoprávnený štart celého družstva, ale aj ak za družstvo neoprávnene nastúpi 
hráč, tréner alebo funkcionár. V týchto prípadoch za toto previnenie bude niesť 
zodpovednosť nie len jednotlivec, ale aj družstvo. V prípadoch, keď za družstvo neoprávnene 
nastúpi hráč, tréner alebo funkcionár, disciplinárny poriadok nemá ustanovenú sankciu pre 
družstvo, ale iba pre jednotlivca. Neoprávnený štart uvedených osôb však môže mať veľmi 
významný vplyv na priebeh nie len samotného stretnutia, ale v niektorých prípadoch aj celej 
súťaže. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby v týchto prípadoch bola uložená disciplinárna 
sankcia nie len jednotlivcom, ale aj družstvu. 
 
K bodom 64 až 69 
Úpravy vyplývajúce z unifikácie pojmu previnilec, unifikácie terminológie pri fyzických 
osobách pozastavenie ... a právnických osobách zákaz ... a slovného spojenia alkoholu, 
omamných látok alebo psychotropných látok. V bode 65 sa opravuje chyba v písaní. 
 
K bodu 70 
V čl. 53 ods. 7 sú taxatívne vymedzené disciplinárne sankcie, ktoré je možné uložiť za 
porušenie antidopingových pravidiel. V bode 7.2. je disciplinárna sankcia zákaz činnosti. 
Zákaz činnosti sa podľa disciplinárneho poriadku ukladá právnickým osobám alebo 
družstvám. Zákaz činnosti je možné uložiť tiež fyzickej osobe, v  prípadoch porušenia 
antidopingových pravidiel, v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom. Sankcie 
ukladané Svetovým antidopingovým kódexom je možné uložiť v súlade s bodom 7.5. 
Fyzickým osobám sa v súlade s disciplinárnym poriadkom ukladá pozastavenie. To je 
vymedzené v bode 7.1.. Z uvedený dôvodu sa disciplinárna sankcia zákaz činnosti vypúšťa, 
pretože ide o duplicitné (nadpočetné) ustanovenie.  
 
K bodu 71 
Opravuje sa chyba v počítaní. 
 
K bodu 72 
Článok 56 ods. 1 vymedzuje spôsob, akým sa má postupovať v prípadoch, keď niektoré 
ustanovenie disciplinárneho poriadku sa ukáže ako kolidujúce s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. V takých prípadoch sa primárne použije príslušné zákonné ustanovenie 
upravujúce danú problematiku. Disciplinárny poriadok však upravuje aj prípady, ktoré 
priamo neupravujú všeobecne záväzné právny predpisy. Pre tieto prípady sa navrhuje na 
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daný prípad aplikovať ustanovenia disciplinárneho poriadku, ktoré sú mu svojim účelom 
najbližšie.  
 
K bodu 73 
Článok 56 ods. 4 vymedzuje platnosť a účinnosť jednotlivých prijatých zmien. 


