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Zmeny a doplnenia 

Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej 

schváleného Výkonným výborom Slovenského zväzu hádzanej dňa 14. júna 2016 v znení 

zmien a doplnkov schválených 22. augusta 2017 

 

 Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej schvaľuje zmeny a doplnenia 

Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej schváleného Výkonným výborom 

Slovenského zväzu hádzanej dňa 14. júna 2016 v znení zmien a doplnkov schválených  

22. augusta 2017 v znení: 

I. 

1. V čl. 1 ods. 1 bod 1.2. znie: „porušení predpisov SZH, krajských zväzov hádzanej (ďalej 

len „KZH“) alebo klubov,“, 

2. Poznámky pod čiarou číslo 2 a 3 znejú: 

„2§ 92 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

   3§ 92 ods. 3 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

3. V čl. 5 ods. 5 sa vypúšťa slovo „na“.  

4. Poznámka pod čiarou číslo 6 znie: 

„6§ 94 ods. 7 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

5. V čl. 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „zriadenej podľa zák. č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorá 
na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu“. 

6. V čl. 13 ods. 3 sa číslo „4.3.“ nahrádza číslom „3.3.“. 

7. Poznámky pod čiarou číslo 8 až 12 znejú: 

„8 § 93 ods. 4 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

9 § 88 ods. 3 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

10 § 87 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

11 § 92 ods. 7 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

12 § 92 ods. 3 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

8. V čl. 22 ods. 1 sa slovo „trestu“ nahrádza slovami „disciplinárnej sankcie“ a slovo 
„potrestaný“ sa nahrádza slovom „previnilec“. 

9. V čl. 23 ods. 2 bod 2.2. sa slovo „vylúčenie“ nahrádza slovom „vyradenie“. 

10. V čl. 23 ods. 3 sa vypúšťa bod 3.1. a doterajšie body 3.2. až 3.10. sa označujú ako 3.1. 
až 3.9. 

11. V čl. 23 ods. 4 znie: 
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„Disciplinárnu sankciu je možné uložiť samostatne alebo spolu s inou disciplinárnou 
sankciou. Pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.“. 

12. V čl. 24 ods. 1 sa veta „Pokarhanie je najmiernejší disciplinárny trest.“ nahrádza vetou 
„Pokarhanie je najmiernejšou disciplinárnou sankciou.“. 

13. V čl. 25 ods. 1 sa slová „Tento disciplinárny trest“ nahrádzajú slovami „Táto 
disciplinárna sankcia“. 

14. V čl. 25 ods. 4 sa slová „ktorýmkoľvek disciplinárnym trestom (sankciou)“ nahrádzajú 
slovami „ktoroukoľvek disciplinárnou sankciou, okrem pokarhania“. 

15. V čl. 25 sa na koniec vkladá nový odsek číslo 5, ktorý znie: 

„5. Pri uložení pokuty sa previnilcovi do jej zaplatenia zároveň zastavuje výkon 
akejkoľvek činnosti v pôsobnosti SZH a KZH. Disciplinárny orgán môže v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa rozhodnúť, že zastavenie sa neuplatní alebo sa uplatní 
s časovým odstupom.“ 

16. V čl. 26 ods. 3 sa slová „tohto disciplinárny trestu“ nahrádzajú slovami „tejto 
disciplinárnej sankcii“ a slová „disciplinárny trest“ nahrádzajú slovami „disciplinárna 
sankcia“. 

17. V čl. 28 ods. 1 sa slovo „treste“ nahrádza slovami „disciplinárnej sankcii“. 

18. V čl. 30 ods. 3 sa slová „tento disciplinárny trest“ nahrádzajú slovami „táto 
disciplinárna sankcia“. 

19. V čl. 30 ods. 4 sa slová „bol tento disciplinárny trest uložený“ nahrádzajú slovami „bola 
táto disciplinárna sankcia uložená“. 

20. Čl. 32 sa vypúšťa. 

21. Názov čl. 33 znie: 

„Vylúčenie družstva zo súťaže“. 

22. V čl. 33 ods. 2 sa slová „určení tohto trestu“ nahrádzajú slovami „uložení tejto 
disciplinárnej sankcii“. 

23. V čl. 35 ods. 1 sa slová „Disciplinárny trest“ nahrádzajú slovami „Disciplinárnu sankciu“. 

24. V čl. 35 ods. 2 sa slová „Uvedený disciplinárny trest“ nahrádzajú slovami „Disciplinárna 
sankcia anulovanie výsledkov“. 

25. Čl. 37 znie: 

„Zákaz súťažnej činnosti družstva 
 

1. Disciplinárna sankcia zákaz súťažnej činnosti družstva spočíva v uložení zákazu pre 
družstvo zúčastniť sa športových súťaží podľa určenia disciplinárneho orgánu. 
Zakázať výkon súťažnej činnosti možno na určité časové obdobie, najviac na 12 
mesiacov alebo na určitý počet súťažných stretnutí. 

 
2. Zákaz súťažnej činnosti družstva je disciplinárnou sankciou najmä za závažné 

porušenie športových predpisov, predpisov SZH, za porušenie antidopingových 
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pravidiel, za porušenie opatrení proti regulárnosti priebehu a výsledku súťaže, za 
porušenie pravidiel proti iným negatívnym javom v športe. 

 

3.  Disciplinárny orgán v rozhodnutí uvedie presne určený počet stretnutí, určenú dobu 
zákazu činnosti družstva, súťaže alebo presne určené stretnutia, v ktorých družstvo 
nesmie súťažiť. V prípade, ak výkon tejto disciplinárnej sankcie uloženej na určité 
časové obdobie zasahuje do súťažnej prestávky, môže disciplinárny orgán 
rozhodnúť, že počas súťažnej prestávky bude výkon sankcie prerušený.“ 

26. V čl. 38 ods. 1 sa slová „Tento disciplinárny trest“ nahrádzajú slovami „Táto 
disciplinárna sankcia“ a slová „zápas alebo zápasy“ nahrádzajú slovami „stretnutie 
alebo stretnutia“. 

27. V čl. 39 ods. 1 sa slová „Uvedený disciplinárny trest“ nahrádzajú slovami „Táto 
disciplinárna sankcia“. 

28. V čl. 39 ods. 4 sa slová „v ktorom“ nahrádzajú slovami „s ktorou“. 

29. V čl. 40 ods. 2 sa za slovo „ak“ vkladá slovo „sa“. 

30. V čl. 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „, a to: pozastavenie výkonu funkcie, pozastavenie 
výkonu športovej činnosti športovca, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti, 
pozastavenie súťažnej činnosti družstva“. 

31. V čl. 44 ods. 1 znie: 

 „Po vykonaní polovice uloženej disciplinárnej sankcie môže previnilec požiadať 
o odpustenie jej zvyšku.“. 

32. V čl. 44 ods. 3 sa slovo „trestu“ nahrádza slovami „disciplinárnej sankcie“ a slovo 
„potrestaný“ sa nahrádza slovom „previnilec“. 

33. V čl. 44 ods. 4 sa slová „disciplinárneho trestu“ nahrádzajú slovami „disciplinárnej 
sankcie“. 

34. V čl. 46 ods. 1, časti modrá karta, sa slovo „zastavená“ nahrádza slovom 
„pozastavená“. 

35. V čl. 46 ods. 2, časti modrá karta, sa slovo „trestu“ nahrádza slovami „disciplinárnej 
sankcie“. 

36. V čl. 46 ods. 3, časti modrá karta, sa slová „potrestaný hráč“ nahrádzajú slovom 
„previnilec“. 

37. V čl. 46 ods. 1, časti neoprávnený štart, bod. 1.3. znie: 

„v priebehu plynutia disciplinárnej sankcie, ktorá zakazuje štartovať v súťaži /t.j. 
vylúčenie zo SZH, vyradenie z reprezentácie, pozastavenie výkonu funkcie, 
pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti, 
vylúčenie družstva zo súťaže, ktorého bol alebo je členom, zákaz súťažnej činnosti 
družstva, ktorého bol alebo je členom/,“. 

38. V čl. 46, časti nešportové správanie, ods. 4 znie: 

„Ak nepostačí trest udelený v priebehu hry, uloží sa disciplinárna sankcia: 
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4.1. v prípade najvyššej súťaže pokuta do výšky 120,- EUR, v prípade 1. ligy pokuta do 
výšky 60,- EUR, v prípade 2. ligy, DL, kraj. súťaže pokuta do výšky 30,- EUR alebo 
pokarhanie a/alebo 

4.2. pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 až 6 stretnutí podmienečne alebo 
nepodmienečne a/alebo 

4.3. iná vhodná disciplinárna sankcia podľa čl. 23 bodu 2. tohto disciplinárneho 
poriadku.“. 

39. V čl. 46 ods. 15 sa v prvej vete za slovo „SZH“ dopĺňajú slová „alebo rozhodnutia 
orgánov SZH“. 

40. V čl. 46 ods. 19 bod 19.2., časti porušenie zásad reprezentácie, sa slovo „vylúčenie“ 
nahrádza slovom „vyradenie“. 

41. V čl. 46 ods. 24, časti nezaplatenie členského príspevku, sa za slovo „previnilca“ vkladá 
slovo „povinnosti“. 

42. V čl. 46 ods. 24 bod 24.1, časti nezaplatenie členského príspevku, sa slovo „zákazu“ 
nahrádza slovami „pozastavenie výkonu športovej“. 

43. V čl. 46 nadpis časti „Dostavenie sa na stretnutie pod vplyvom omamných 
a toxikotropných látok“ znie „Dostavenie sa na stretnutie pod vplyvom alkoholu, 
omamných látok alebo psychotropných látok“. 

44. V čl. 46 ods. 25 znie: 

„Uvedeného disciplinárneho previnenia sa dopustí športovec, ktorý sa na stretnutie 
dostaví pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok alebo tieto látky 
požije v priebehu stretnutia. V tomto prípade ide o iné ako zakázané látky podľa čl. 53 
tohto disciplinárneho poriadku.“. 

45. V čl. 46, od časti Neoprávnený štart až do konca článku, sa doterajšie odseky 1 až 26 
označujú ako odseky 4 až 29. Primerane sa označujú aj body v jednotlivých odsekoch, 
ktoré sa novo označujú. V pôvodnom ods. 1 sa body 1.1. až 1.5. označujú ako 4.1. až 
4.5., v pôvodnom ods. 2 sa body 2.1. a 2.2. označujú ako 5.1. a 5.2., v pôvodnom ods. 4 
sa body 4.1. až 4.3. označujú ako 7.1. až 7.3., v pôvodnom ods. 6 sa body 6.1. až 6.3. 
označujú ako 9.1. až 9.3., v pôvodnom ods. 8 sa body 8.1. až 8.3. označujú ako 11.1. až 
11.3., v pôvodnom ods. 9 sa body 9.1. až 9.3. označujú ako 12.1. až 12.3., v pôvodnom 
ods. 10 sa body 10.1. až 10.3. označujú ako 13.1. až 13.3., v pôvodnom ods. 12 sa body 
12.1. až 12.3. označujú ako 15.1. až 15.3., v pôvodnom ods. 13 sa body 13.1. až 13.3. 
označujú ako 16.1. až 16.3., v pôvodnom ods. 14 sa body 14.1. až 14.3. označujú ako 
17.1. až 17.3., v pôvodnom ods. 16 sa body 16.1. až 16.3. označujú ako 19.1. až 19.3., v 
pôvodnom ods. 19 sa body 19.1. až 19.3. označujú ako 22.1. až 22.3., v pôvodnom ods. 
20 sa body 20.1. až 20.3. označujú ako 23.1. až 23.3., v pôvodnom ods. 23 sa body 
23.1. až 23.3. označujú ako 26.1. až 26.3. a v pôvodnom ods. 24 sa body 24.1. a 24.2. 
označujú ako 27.1. a 27.2. Tiež sa primerane prečíslujú odkazy na jednotlivé odseky 
v pôvodných článkoch 16, 19 a 23. 

46. V čl. 47 ods. 4 sa slovo „tieto“ nahrádza slovami „hrubé nešportové správanie“ 
a vypúšťa sa slovo „previnenie“. 

47. V čl. 47 ods. 12 sa za slovo „za“ vkladajú slová „uvádzanie nepravdivých údajov pre 
riadiace orgány SZH alebo KZH“ a vypúšťa sa slovo „previnenie“. 
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48. V čl. 47 ods. 13 sa v prvej vete za slovo „SZH“ dopĺňajú slová „alebo rozhodnutia 
orgánov SZH“. 

49. V čl. 47 ods. 20 sa za slovo „previnilca“ vkladá slovo „povinnosti“. 

50. V čl. 47 ods. 21 bod. 21.1 sa slová „zákazu činnosti“ nahrádzajú slovami „pozastavenie 
inej ako športovej činnosti“. 

51. V čl. 47, v časti Nezaplatenie členského príspevku, sa doterajšie odseky 17 až 21 
označujú ako odseky 16 až 20. Primerane sa označujú aj body v jednotlivých odsekoch, 
ktoré sa novo označujú. V pôvodnom ods. 19 sa body 19.1. až 19.3. označujú ako 18.1. 
až 18.3. a v pôvodnom ods. 21 sa body 21.1. a 21.2. označujú ako 20.1. a 20.2. Tiež sa 
primerane prečíslujú odkazy na jednotlivé odseky v pôvodnom článku 19. 

52. V čl. 48 ods. 2 sa slovo „trestu“ nahrádza slovami „disciplinárnej sankcie“. 

53. V čl. 48 ods. 2 sa vypúšťa bod 2.6. 

54. V čl. 48 ods. 9 sa v prvej vete za slovo „SZH“ dopĺňajú slová „alebo rozhodnutia 
orgánov SZH“. 

55. V čl. 48 nadpis časti „Dostavenie sa na stretnutie pod vplyvom omamných 
a toxikotropných látok“ znie „Dostavenie sa na stretnutie pod vplyvom alkoholu, 
omamných látok alebo psychotropných látok“. 

56. Čl. 48 ods. 13 znie: 

„Uvedeného disciplinárneho previnenia sa dopustí tréner alebo funkcionár, ktorý sa na 
stretnutie dostaví pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok alebo 
tieto látky požije v priebehu stretnutia. V tomto prípade ide o iné ako zakázané látky 
podľa čl. 53 tohto disciplinárneho poriadku.“. 

57. V čl. 48, od časti Nešportové správanie až do konca článku, sa doterajšie odseky 1 až 14 
označujú ako odseky 3 až 16. Primerane sa označujú aj body v jednotlivých odsekoch, 
ktoré sa novo označujú. V pôvodnom ods. 2 sa body 2.1. až 2.5. označujú ako 4.1. až 
4.5., v pôvodnom ods. 4 sa body 4.1. až 4.3. označujú ako 6.1. až 6.3., v pôvodnom ods. 
6 sa body 6.1. až 6.3. označujú ako 8.1. až 8.3., v pôvodnom ods. 8 sa body 8.1. až 8.3. 
označujú ako 10.1. až 10.3., v pôvodnom ods. 10 sa body 10.1. až 10.3. označujú ako 
12.1. až 12.3. a v pôvodnom ods. 12 sa body 12.1. až 12.3. označujú ako 14.1. až 14.3. 
Tiež sa primerane prečísluje odkaz na odsek v pôvodnom článku 10. 

58. V čl. 49 ods. 1 sa za slovo „súťaže“ dopĺňajú slová „alebo rozhodnutia orgánov SZH“. 

59. V čl. 49 ods. 2, 4, 6 a 8 sa slovo „zákaz“ nahrádza slovom „pozastavenie“. 

60. V čl. 49 nadpis časti „Dostavenie sa na stretnutie pod vplyvom omamných 
a toxikotropných látok“ znie „Dostavenie sa na stretnutie pod vplyvom alkoholu, 
omamných látok alebo psychotropných látok“. 

61. Čl. 49 ods. 7 znie: 

„Uvedeného disciplinárneho previnenia sa dopustí rozhodca alebo delegát, ktorý sa na 
stretnutie dostaví pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok alebo 
tieto látky požije v priebehu stretnutia. V tomto prípade ide o iné ako zakázané látky 
podľa čl. 53 tohto disciplinárneho poriadku.“. 

62. V čl. 50 ods. 4, 8, 10, 12 a 19 sa slovo „pozastavenie“ nahrádza slovom „zákaz“. 
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63. V čl. 50 ods. 9 znie: 

„Uvedeného disciplinárneho previnenia sa dopustí družstvo, ktoré v zmysle hracích 
predpisov, pravidiel hádzanej alebo rozhodnutí orgánov SZH alebo KZH neoprávnene 
štartuje ako celok alebo ak za družstvo neoprávnene štartuje hráč, tréner alebo 
funkcionár.“ 

64. V čl. 50 ods. 16 sa za slovo „previnilca“ dopĺňa slovo „povinnosti“. 

65. V čl. 50 za ods. 20 sa ods. 2 a body 2.1. až 2.4. nahrádzajú ods. 21 a bodmi 21.1. a 21.4.. 

66. V čl. 51 ods. 3 bod 3.2. sa slová „zákaz činnosti“ nahrádzajú slovami „pozastavenie 
výkonu funkcie, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie inej ako 
športovej činnosti“. 

67. V čl. 51 ods. 7 bod 7.2. sa slová „zákaz činnosti“ nahrádzajú slovami „pozastavenie 
výkonu funkcie, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie inej ako 
športovej činnosti“. 

68. V čl. 51 ods. 10 bod 10.2. sa slová „zákaz činnosti“ nahrádzajú slovami „pozastavenie 
výkonu funkcie, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie inej ako 
športovej činnosti“. 

69. V čl. 52 sa slová „omamných a toxikotropných látok (napr. alkoholu)“ nahrádzajú 
slovami „alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok“. 

70. V čl. 53 ods. 7 sa vypúšťa bod 7.2. a doterajšie body 7.3. až 7.5. sa označujú ako 7.2. až 
7.4.  

71. V čl. 53 sa posledné dva odseky označujú ako odsek 8 a 9. 

72. V čl. 56 ods. 1 sa na konci, pred bodku pripájajú slová „alebo svojím účelom jemu 
najbližšie ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku“. 

73. Čl. 56 ods. 4 sa na konci dopĺňa veta „Zmeny tohto disciplinárneho poriadku boli 
schválené Výkonným výborom SZH dňa 25. augusta 2020 s účinnosťou odo dňa ich 
schválenia.“ 

 
II. 

Tieto zmeny a doplnenie Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej nadobúdajú 
účinnosť dňom ich schválenia. 


