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KAPITOLA I. 
 

ČLÁNOK 1 

PÔSOBNOSŤ DISCIPLINÁRNEHO PORIADKU 

1. Podľa tohto disciplinárneho poriadku LIMFU ZVOLEN (ďalej už len DP LIMFU ZVOLEN) sa 

prerokujú všetky disciplinárne previnenia hráčov v malom futbale. Tresty uložené disciplinárnymi 

orgánmi podľa tohto DP LIMFU ZVOLEN majú platnosť pre všetky stretnutia v malom futbale. 

2. Podľa tohto DP LIMFU ZVOLEN sa prerokúvajú i všetky previnenia súvisiace s prípravou 

a organizáciou futbalových súťaží, predovšetkým v tréningovom procese, pri zájazdoch 

a sústredeniach, v priestupkovom konaní, pri uzatváraní zmlúv a pod. 

3. Podľa tohto DP LIMFU ZVOLEN sa prerokúvajú i všetky previnenia v reprezentácii 

a medzinárodnom styku v tuzemsku i v zahraničí. 

 

ČLÁNOK 2 

DISCIPLINÁRNE PREVINENIA 

 V disciplinárnom konaní v malom futbale sa prerokúvajú tieto disciplinárne previnenia 

jednotlivcov i kolektívov:  

1. Porušenia platných poriadkov, smerníc a nariadení LIMFU ZVOLEN a všetkých ďalších orgánov 

riadiacich súťaže v malom futbale, vrátane miestnych únií a líg. 

2. Previnenia súvisiace s účasťou v súťažiach organizovaných LIMFU ZVOLEN a ďalšími orgánmi, 

vrátane miestnych únií a líg. 

3. Iné previnenia znevažujúce meno malého futbalu LIMFU ZVOLEN, vrátane previnení 

v reprezentácii a v medzinárodných stykoch. 

4. Previnenia v súťažiach MS, ME a EP disciplinárny orgán LIMFU ZVOLEN s previnilcom 

prerokuje bez uloženia ďalšieho trestu. 

5. Previnenia v priateľských a turnajových stretnutiach (vrátene medzinárodných) podliehajú 

disciplinárnemu riadeniu podľa tohto DP LIMFU ZVOLEN. V propozíciách všetkých turnajov 

usporadúvaných v tuzemsku bez medzinárodnej účasti nesmú byť stanovené odchýlky od tohto DP 

LIMFU ZVOLEN. 

6. Porušenie smerníc a nariadení miestnych líg a klubov, ktorých je previnený členom, sa prerokúvajú 

taktiež podľa DP LIMFU ZVOLEN.  

 

ČLÁNOK 3 

ÚČEL DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 

 Účelom disciplinárneho konania je náležité objasnenie a spravodlivé posúdenie 

disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov. Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na 

to, aby uložené tresty okrem represívnej stránky mali aj preventívnu t.j. výchovný charakter. 

 

KAPITOLA II. 
DISCIPLINÁRNE TRESTY 

 

ČLÁNOK 4 

DRUHY DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

1.V disciplinárnom konaní je možné jednotlivcom ukladať tieto tresty: 

a) pokarhanie 

b) peňažnú pokutu 

c) zastavenie súťažnej činnosti 

d) zákaz výkonu funkcie 

        2. V disciplinárnom konaní je možné kolektívom ukladať tieto tresty 

 a) pokarhanie 



 b) peňažnú pokutu 

 c) uzatvorenie ihriska 

 d)zastavenie súťažnej činnosti 

 e) vylúčenie zo súťaže 
 

ČLÁNOK 5 

POKARHANIE 

Pokarhanie je najnižším trestom. Ukladá sa v prípadoch menej závažných, či zriedkavých 

previnení. Jednotlivcovi možno uložiť pokarhanie len raz v súťažnom ročníku. 
 

ČLÁNOK 6 

PEŇAŽNÁ POKUTA 

1. Jednotlivcom pôsobiacim v malom futbale na Slovensku na základe pracovného pomeru, či inej 

zmluvy je možné uložiť peňažnú pokutu až do výšky 30,00 €. 

2. Kolektívom možno uložiť peňažnú pokutu až do výšky 60,00 €. 

3. Uloženú pokutu musí potrestaný uhradiť do 15 dní odo dňa, keď mu bolo rozhodnutie oznámené 

a v tej istej lehote vyrozumieť disciplinárny orgán o zaplatení pokuty. Pri úhrade pokuty musí byť ako 

odosielateľ uvedený vždy ten, ktorému bola pokuta uložená. Za úhradu pokuty jednotlivca nesie 

zodpovednosť klub, ktorého je potrestaný členom. Ak nebude stanovená lehota na úhrady pokuty 

dodržaná, príjme disciplinárny orgán ďalšie potrebné opatrenia. 

4. Uloženú pokutu musí potrestaný uhradiť v stanovenej lehote i v prípade podaného odvolania. O jej 

prípadnom vrátení rozhodne odvolací orgán. 

5. Riadiace orgány nižších stupňov môžu pre svoje súťaže stanoviť primerane nižšie maximálne výšky 

uložených pokút. 

 

ČLÁNOK 7 

ZASTAVENIE SÚŤAŽNEJ ČINNOSTI 

1. Zastavenie súťažnej činnosti: 

• Trest zastavenia súťažnej činnosti možno uložiť jednotlivcovi na určité obdobie alebo na 

určitý počet zápasov. 

• Trest na počet súťažných zápasov môže byť uložený len v priebehu súťažného obdobia 

a nesmie presiahnuť osem stretnutí. 

• Trest na časové obdobie možno uložiť najviac na dva roky, ak nerozhodne DK inak. 

• Pri aplikácii prekladového sadzobníka sa trest zastavenia súťažnej činnosti na jeden týždeň 

rovná trestu na jedno súťažné stretnutie. 

• Pri uložení trestu na počet súťažných stretnutí hráč neštartuje v majstrovských a pohárových 

stretnutiach, môže však štartovať vo všetkých medzinárodných a medzištátnych stretnutiach 

i v priateľských stretnutiach s domácimi súpermi. 

• Obdobím trestu sa rozumie stanovený počet odohraných súťažných stretnutí (nie kontumácia). 

• Ak sa dopustí hráč ďalšieho previnenia v priebehu trestu na počet súťažných stretnutí a uloží 

sa mu za toto previnenie nový trest, pôvodný sa preruší a jeho zvyšok vykoná až po uplynutí 

nového trestu. 

• Ak nie je trest na časové obdobie dlhší ako 6 mesiacov, môže byť disciplinárnym orgánom 

prerušený tak, aby bol vykonaný v súťažnom období. 

• Hráč, ktorému bol uložený trest na časové obdobie, nesmie počas trvania trestu štartovať 

v žiadnom stretnutí malého futbalu. 

2. Výkon trestu zastavenia činnosti jednotlivcovi, ak nie je dlhší ako tri mesiace, môže byť 

podmienečne odložený na skúšobné obdobie v trvaní troch mesiacov do jedného roka. 

K podmienečnému odloženiu trestu možno pristúpiť len vtedy, ak predchádzajúce správanie previnilca 

a okolnosti prípadu odôvodňujú záver, že už hrozba trestom donúti previnilca k náprave. Ak sa 

potrestaný v tomto období znova previní tak, že sa mu za nové previnenie uloží iný trest ako 



pokarhanie, vykoná súčasne i podmienečne uložený trest. Podmienečný odklad trestu nemožno použiť 

v prípadoch, keď je to v príkladovom sadzobníku zakázané. 

3. Ak tak rozhodne disciplinárny orgán zahrňuje v sebe trest zastavenia súťažnej činnosti i zákaz 

reprezentácie a medzinárodných stykov. Pre zákaz reprezentácie a medzinárodných stykov možno 

v konkrétnom prípade stanoviť i dlhšie obdobieako pre zákaz tuzemskej pretekárskej činnosti. 

V žiadnom prípade však ani tento trest nesmie presiahnuť obdobie dvoch rokov. Trest zastavenia 

činnosti možno stanoviť len pre reprezentáciu a medzinárodné styky. 

4. Trest zastavenia súťažnej činnosti mužstvu možno uložiť najviac na tri súťažné stretnutia. Súťažné 

stretnutia mužstvo odohrá, ale po skončení súťaže mu príslušná komisia odpočíta za každé takto 

zohraté stretnutie tri body. V prípade, že k previneniu mužstva dôjde v závere súťaže, body sa 

odpočítajú v súťažnom ročníku, v ktorom k previneniu došlo. Ak táto súťaž bola športovo-technicky 

uzavretá, odpočítajú sa mužstvu body v nasledujúcom ročníku súťaže. 

5. Ak je športovec súčasne funkcionárom, znamená pre neho trest zastavenia súťažnej činnosti i zákaz 

výkonu funkcie na ten istý čas. Toto isté platí i v opačnom prípade. 

 

ČLÁNOK 8 

ZÁKAZ VÝKONU FUNKCIE 

1. Trest zákazu výkonu funkcie možno uložiť trénerom, vedúcim mužstiev, usporiadateľom, 

rozhodcom a iným osobám povereným podobnými funkciami na obdobie najviac dva roky. Vo výroku 

o treste disciplinárny orgán stanoví, ktorých konkrétnych funkcií sa trest týka. 

2. Funkcionárom, ktorí majú bezprostredný podiel na príprave a priebehu stretnutia, možno uložiť trest 

zákazu výkonu funkcie na určitý počet súťažných stretnutí, ak dĺžka trestu nepresahuje tri mesiace. 

V čase takto uloženého trestu nesmie previnilec vykonávať stanovenú funkciu v žiadnom stretnutí 

malého futbalu, môže sa však podieľať na príprave mužstva, či inej podobnej činnosti. 

3. Trest zákazu výkonu funkcie možno aj podmienečne odložiť. Pre podmienečný odklad trestu platí 

obdobné ustanovenie čl. 7 odst. 2 tohto DP. 

4. Trest zákazu výkonu funkcie nie je možné uložiť funkcionárom vykonávajúcim volené funkcie 

alebo funkcie na základe pracovného pomeru. V týchto prípadoch disciplinárny orgán potrestá 

previnilca peňažnou pokutou, prípadne príjme iné vhodné opatrenia (prerokovanie so zamestnancom 

alebo orgánom kompetentným na odvolanie z funkcie, peňažnou pokutou klubu). Toto ustanovenie 

nevylučuje možnosť vysloviť týmto funkcionárom zákaz konkrétnej činnosti vo vzťahu k súťažným 

stretnutiam, vstupu na hraciu plochu alebo na striedačku a pod. 
 

 

ČLÁNOK 9 

UZATVORENIE IHRISKA 

1. Trest uzatvorenie ihriska možno uložiť až na tri súťažné stretnutia toho družstva, v ktorého stretnutí 

k previneniu došlo. Pri ukladaní tohto trestu musí disciplinárny orgán stanoviť podľa územných 

podmienok okruh, v ktorom nesmie potrestané mužstvo svoje stretnutie hrať. 

2. Trest uzatvorenia ihriska môže byť podmienečne odložený od troch mesiacov do jedného roka. 

V prípade uloženia nového trestu uzatvorenia ihriska v skúšobnom období vykoná mužstvo obidva 

tresty. 

 

ČLÁNOK 10 

VYLÚČENIE DRUŽSTVA ZO SÚŤAŽE 

Trest vylúčenie družstva zo súťaže je možné ukladať len vo výnimočných prípadoch za 

obzvlášť závažné previnenia, najmä pri narušení regulárnosti súťaže. Vylúčené družstvo možno 

preradiť do nižšej súťaže až o dva stupne. 

 

 

 



KAPITOLA III. 
DISCIPLINÁRNE ORGÁNY 

 

ČLÁNOK 11 

 Jedinými disciplinárnymi orgánmi v malom futbale vo Zvolene sú disciplinárne  komisie 

(ďalej len DK), ktoré stanovuje LIMFU ZVOLEN a ďalšie orgány riadiace súťaže v malom futbale. 

 

ČLÁNOK 12 

PÔSOBNOSŤ DISCIPLINÁRNYCH KOMISIÍ 

DK prerokúvajú všetky disciplinárne previnenia v malom futbale na Slovensku (pozri čl. 2 

tohto DP). Iné orgány (výkonné výbory, rady, odborné komisie, výbory klubov a pod.) nemôžu 

disciplinárne tresty ukladať ani meniť. 

 

ČLÁNOK 13 

PRÁVOMOC DISCIPLINÁRNYCH KOMISIÍ 

1. DK LIMFU ZVOLENrieši: 

- previnenia jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v súťažiach riadených LIMFU 

ZVOLEN 

- previnenia jednotlivcov a kolektívov v súvislosti so štátnou reprezentáciou SR 

2. DK zriadené inými orgánmi prerokúvajú previnenia jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich 

v súťažiach riadených týmito orgánmi. 

3. Ak môžu jednotlivci pôsobiť vo viacerých súťažiach riadených rôznymi orgánmi malého 

futbalu, spadajú všetky previnenia do právomoci DK, ktorá je kompetentná pre vyššiu súťaž. 

Toto ustanovenie platí pre hráčov, rozhodcov, delegátov a iných funkcionárov. Príslušnosť 

DK vyššej súťaže je daná zaradením previnilca na súpisku, zoznam hráčov, listinu rozhodcov 

a podobné dokumenty. 

4. Pri previneniach v prestupovom konaní patria všetky previnenia do právomoci DK, ktorá je 

príslušná podľa matričnej komisie, kde bolo prerokované priestupkové konanie. 

5. K 30. júnu bežného roka sú povinné všetky DK uzavrieť všetky priestupky postupujúcich 

a zostupujúcich mužstiev a zašlú ich príslušnej DK tak, aby ich mala k dispozícii pred 

začiatkom nového súťažného ročníka. 

 

KAPITOLA IV. 
POSTUP V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ 

 

ČLÁNOK 14 

ZAČATIE DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 

1. DK začne disciplinárne konanie vtedy, ak sú na to oprávnené dôvody. Podnetom na  začatie 

disciplinárneho konania je spravidla:  

- zápis o stretnutí 

- správa delegáta 

- vlastné zistenie DK 

- písomná správa člena riadiaceho výboru alebo odbornej komisie 

- písomné oznámenie výboru klubu (výboru ML) 

- písomná správa vedúceho zahraničnej výpravy 

2. Ak zistí DK, že prerokovanie previnilca je v kompetencii inej DK, okamžite jej postúpi všetky 

materiály prípadu. 

3. O podnetoch začatia disciplinárneho konania rozhodujú DK bez zbytočných odkladov. 

4. Disciplinárne konanie nemožno začať, ak od previnenia uplynulo dlhšie obdobie ako jeden 

rok. 



 

ČLÁNOK 15 

PRIEBEH DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 

1. DK postupuje v disciplinárnom konaní čo najrýchlejšie vzhľadom na náležité objasnenie 

prípadu. 

2. Na riadne objasnenie okolností previnenia je DK oprávnená prizvať na rokovanie osoby, ktoré 

môžu oznámiť dôležité informácie, vyžiadať si písomné dokumenty a správy, či iné dôkazové 

materiály. Úhrada nákladov pre svedkov sa hradí z prostriedkov orgánu malého futbalu alebo 

z prostriedkov klubu, ktorého je previnilec členom. O spôsobe úhrady rozhodne DK. Pre 

úhradu nákladov platí ustanovenie čl. 6 tohto DK. 

 

ČLÁNOK 16 

ÚČASŤ PREVINILCA 

1. Previnilec sa môže zúčastniť na disciplinárnom konaní alebo sa môže písomne vyjadriť 

k svojmu priestupku. 

2. Ak previnilca predvolá DK, je povinný sa disciplinárneho konania zúčastniť. Za účasť 

previnilca zodpovedá výbor klubu. 

3. Kolektív, ktorého je previnilec členom, môže DK zaslať svoje stanovisko k previneniu a dĺžke 

trestu. 

4. Ak to vyžaduje povaha previnenia, prizve DK k prerokovaniu prípadu zodpovedných 

funkcionárov klubu. Za účasť všetkých pozvaných zodpovedá výbor klubu.  
 

ČLÁNOK 17 

ZASTAVENIE ČINNOSTI 

1. Ak bol hráč v stretnutí vylúčený má okamžite zastavenú pretekársku činnosť. Okamžité 

zastavenie činnosti platí i v prípade, ak hráč bol upovedomený prostredníctvom svojho 

kapitána, že bol vylúčený, ak nerozhodne SP a DP inak! 

2. Okamžité zastavenie neplatí, ak bol hráč vylúčený v medzištátnom alebo 

medzinárodnomstretnutí. 

3. Hráč, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na reprezentačné prípravné alebo 

výberové stretnutie, má dňom nasledujúcom po dni stanoveného zrazu zastavenú pretekársku 

činnosť až do vyriešenia prípadu. 

 

ČLÁNOK 18 

ZÁVER DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 

1. Po dostatočnom objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne DK o uložení trestu podľa 

tohto DK v prípade, že k previneniu došlo alebo disciplinárne konanie zastaví, ak previneniu 

nedošlo. Vzhľadom na charakter previnenia a osobu previnilca môže DK od potrestania aj 

upustiť. 

2. Rozhodnutie DK o potrestaní musí obsahovať: 

- presný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvaní, 

- charakteristiku previnenia, za ktoré bol trest uložený, 

- poučenie o možnosti podať odvolanie. 

 

ČLÁNOK 19 

ÚČINNOSŤ DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

1. Účinnosť disciplinárnych trestov začína nasledujúcim dňom po rozhodnutí DK o uložení 

trestu. 

2. Ak bola hráčovi zastavená činnosť pred začatím disciplinárneho konania (pozri čl. 17, odst. 1 

a 3 tohto DP), začína účinnosť trestu dňom zastavenia činnosti. 



3. Tresty za previnenie v prestupovom konaní sa ukladajú s účinnosťou od dátumu začiatku 

prestupového konania. 

ČLÁNOK 20 

DOKUMENTÁCIA DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 

1. Z rokovaní DP sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje všetky podstatné údaje o priebehu 

a záveroch disciplinárneho konania. Zápis podpisuje predseda DK alebo jeho zmocnený 

zástupca. 

2. O svojom rozhodnutí vyrozumie DK písomne klub, ktorého je previnilec členom 

prostredníctvom úradnej správy. Ak je previnilec alebo zástupca klubu rokovania DK 

prítomný, môže rozhodnutie DK vyhlásiť ústne. 

 

KAPITOLA V. 
ZÁKLADY UKLADANIA DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

 

ČLÁNOK 21 

UKLADANIE TRESTOV 

1. Ak prerokúva DK súčasne viac disciplinárnych opatrení, vysloví trest za previnenie 

najzávažnejšie a k ostatným prihliadne ako k priťažujúcej okolnosti. 

2. Za jedno previnenie je možné uložiť i viac trestov, ak to ich povaha nevylučuje. 

3. Ak sa previnilcovi uloží za disciplinárne previnenie príslušnou DK trest, nie je možné za ten 

istý skutok viesť ďalšie disciplinárne konanie. 
 

ČLÁNOK 22 

POĽAHČUJÚCE OKOLNOSTI 

Pri ukladaní trestu považujú DK za poľahčujúce okolnosti najmä to, že previnilec: 

- bol vyprovokovaný, 

- pred previnením sa správal slušne, 

- nahradil dobrovoľne spôsobenú škodu, 

- prejavil úprimnú ľútosť, 

- sám oznámil svoje previnenie, 

- napomáhal pri objasnení svojho previnenia. 

 

ČLÁNOK 23 

PRIŤAŽUJÚCE OKOLNOSTI 

Pri ukladaní trestu považujú DK za priťažujúce okolnosti najmä to, že previnilec: 

- sa dopustil previnenia surovým alebo zákerným spôsobom, 

- sa dopustil previnenia ako funkcionár, 

- zviedol k previneniu iného, 

- sa dopustil viacerých previnení, 

- sa dopustil previnení i napriek tomu, že už bol v posledných dvoch rokoch disciplinárne 

potrestaný, 

- svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže. 

 

KAPITOLA VI. 
ODVOLANIE 

 

ČLÁNOK 24 

ODVOLACIE ORGÁNY 

1. Proti rozhodnutiu DK môže previnilec podať odvolanie. Odvolať sa môže len ten, kto bol 

potrestaný. Za jednotlivca nemôže podať odvolanie nikto iný než on sám. Ak je potrestané 



mužstvo, môže podať odvolanie ktorýkoľvek jeho člen. V prípade klubu sa môže odvolať len 

výbor. 

2. O odvolaní rozhodujú odvolacie komisie ustanovené príslušnými orgánmi malého futbalu. Ak 

táto nie je zriadená, o odvolaní rozhoduje príslušná rada orgánu malého futbalu. Najvyšším 

odvolacím orgánom v malom futbale je Rada LIMFU ZVOLEN. 

 

ČLÁNOK 25 

PODANIE ODVOLANIA 

1. Odvolanie podáva potrestaný písomne do 15 dní odo dňa oznámenia alebo doručenia 

rozhodnutia DK k príslušnej odvolacej komisii (Rade LIMFU ZVOLEN). 

2. Odvolanie sa zasiela v opise DK, ktorá rozhodovala o potrestaní. 

3. DK urýchlene predloží všetky písomné podklady a svoje stanovisko príslušnej odvolacej 

komisii (Rade LIMFU ZVOLEN). 

4. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

5. Súčasťou odvolania je odvolací poplatok vo výške: 

- odvolanie proti rozhodnutiu ostatných DK - 10,00 € 

       Poplatok z odvolania sa vráti, ak odvolacia komisia zruší rozhodnutie DK. 

 

ČLÁNOK 26 

PREROKOVANIE ODVOLANIA 

1. Odvolávacia komisia prerokuje odvolanie s najväčším urýchlením najneskôr do 15 dní od 

obdržania odvolania. 

2. Odvolávacia komisia preskúma postup a rozhodnutie disciplinárneho konania, ktoré v prípade 

potreby doplní vlastným šetrením. 

3. Potrestaný má právo zúčastniť sa rokovania. 

 

ČLÁNOK 27 

ROZHODOVANIE V ODVOLACOM KONANÍ 

1. Odvolanie komisia zamietne, ak je podané neskoro alebo ak ho podá osoba, ktorá nie je na to 

oprávnená. Odvolanie sa zamietne aj vtedy, ak nie je predložený doklad o zaplatení 

odvolacieho poplatku. 

2. Odvolacia komisia potvrdí rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že jej rozhodnutie je 

odôvodnené a správne. 

3. Odvolacia komisia zruší rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že jej rozhodnutie nie je 

odôvodnené a správne. 

4. Odvolacia komisia zmení rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že mal byť uložený iný trest. 

5. Rozhodnutie odvolacej komisie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

 

ČLÁNOK 28 

DOKUMENTÁCIA ODVOLACIEHO KONANIA 

 O vyhotovení zápisu z rokovania odvolacej komisie a o oznamovaní a doručovaní jeho 

rozhodnutia platí obdobne ustanovenie čl. 20 tohto DP. 

 

KAPITOLA VII. 
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 29 

POPLATOK Z DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 

1. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanoví povinnosť uhradiť náklady 

disciplinárneho konania. 

 



2. Pre jednotlivé súťaže je výška poplatku stanovená takto: 

- 1, 2 a 3 liga - 10.-€  

3. Príslušný poplatok musí byť zaplatený pri disciplinárnom konaní podľa čl. 17 odst. 1 a 3 do 

dňa prerokovania DK. Doklad o zaplatení musí byť príslušnej DK pred začatím konania. Ak 

nie je doklad predložený, DK prípad neprerokuje. Ak nebude doklad predložený do 14 dní, 

bude prípad prerokovaný s vyvodením disciplinárnych opatrení voči klubu, ktorý za úhradu 

poplatku zodpovedá. 

4. Ustanovenia odst. 1 a 3 sa vzťahujú i na prerokovanie napomínaných hráčov, t.z. pri 

prerokovaní zastavenia činnosti za obdržané ŽK v počte podľa rozpisu súťaže. 

5. V ostatných disciplinárnych konaniach rozhodne o úhrade stanovených poplatkov DK. 

 

ČLÁNOK 30 

ZÁZNAMY TRESTOV 

 Tresty uložené DK sa zaznamenávajú v osobitných zošitoch, ktoré sa nachádzajú v sídle DK. 

Záznam trestu je oprávnená vykonať len príslušná DK.  

 

ČLÁNOK 31 

ZMENY TRESTU 

1. Po vykonaní najmenej polovice trestu zastavenia činnosti, výkonu funkcie a uzatvorenie 

ihriska, je možné na základežiadosti potrestaného zvyšok trestu odpustiť, prípadne 

podmienečne odložiť na skúšobné obdobie od troch mesiacov do jedného roka. 

2. O zmene trestu rozhoduje orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou (DK alebo 

odvolacia komisia). 

 

KAPITOLA VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 32 

 Tento disciplinárny poriadokLIMFU ZVOLEN bol schválený Radou LIMFU ZVOLEN 

a nadobúda účinnosť dňa 01. septembra 2018 

 

ČLÁNOK 33 

 K výkladu ustanovení tohto DP je oprávnená výlučne disciplinárna komisia LIMFU 

ZVOLEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 1 

 
K DISCIPLINÁRNEMU PORIADKU 

SADZOBNÍK TRESTOV ZA DISCIPLINÁRNE PREVINENIA JEDNOTLIVCOV 

(HRÁČI, TRÉNERI, FUNKCIONÁRI) 

 

1. NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE NA IHRISKU: 

    Za nešportové správania na ihrisku sa považuje to, čím je narušený celkový dojem z hry ako 

napríklad: 

a) pokrikovanie na ihrisku, 

b) dohadovanie sa pred vykonaním kopu, resp. zahrávania autu alebo rohu, 

c) nedodržanie predpísaného postavenia pri vykonaní kopu, 

d) predstieranie zranenia, 

e) zakopnutie lopty po prerušení hry, 

f) svojvoľné opustenie hracej plochy, 

g) nedodržanie predpísaného výstroja, 

h) hranie rukou (sľubne sa rozvíjajúca akcia, zmarenie gólovej situácie), 

i) iné podobné prípady, či opakované porušovania pravidiel, 

Trest: Zastavenie činnosti na 1 zápas. 

 

2. HRUBÉ NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE VOČI SÚPEROVI, SPOLUHRÁČOVI, 

TRÉNEROVI, FUNKCIONÁROVI, USPORIADATEĽOVI A DIVÁKOM: 

a) posunky, zosmiešňovanie, hanlivé výroky a iné, 

Trest: zastavenie činnosti na 1 a 4 týždne. 

b) pohoršujúce, urážlivé, ponižujúce výroky, hrubé urážky a vyhrážanie, pľuvanie, 

Trest: zastavenie činnosti na 2 týždne až 3 mesiace. 

c) opľutie napadnutého, 

Trest: zastavenie činnosti na 3 týždne až 4 mesiace. 

 

3. HRUBÉ NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE VOČI ROZHODCOM, DELEGÁTOM ALEBO 

FUNKCIONÁROM RIADIACICH ORGÁNOV: 

a) kritizovanie, posunky, zosmiešňovanie, hanlivé výroky, neuposlúchnutie a iné, 

Trest: zastavenie činnosti na 1 až 4 týždne. 

b) pohoršujúce, urážajúce, vulgárne výrazy, pľuvanie, vyhrážanie a iné, 

Trest: zastavenie činnosti na 3 týždne až 3 mesiace. 

c) opľutie napadnutého, 

Trest: zastavenie činnosti na 4 týždne až 4 mesiace. 

Za previnenie v bode b), c) nemožno udeliť podmienečný trest. 

 

4. PREVINENIE SÚPERA SÚVISIACE SO ZAKÁZANÝM SPÔSOBOM HRY: 

Previnenia hráčov, ktorých sa dopustili v neprerušenej hre v boji o loptu alebo ktorých sa dopustili 

neprimeranou silou, bezohľadne. 

a) ak nedošlo k zraneniu hráča, 

Trest: zastavenie činnosti na 1 až 6 týždňov, ak nerozhodne DK inak! 

b) Ak došlo k zraneniu hráča, ktorého malo za následok jeho odstúpenie z hry, najmä ak malo za 

následok pracovnú neschopnosť postihnutého, 

Trest: zastavenie činnosti na 4 týždne až 6 mesiacov, ak nerozhodne DK inak! 

Za previnenie v bode b) nie je možné uložiť podmienečný trest. 

 

 



5. VYLÚČENIE PO PREDCHÁDZAJÚCOM NAPOMENUTÍ: 

a) ak bol hráč vylúčení po predchádzajúcom napomenutí za previnenie, za ktoré by bol inak 

napomenutý, 

Trest: zastavenie činnosti na 1 až 2 týždne. 

b) Ak bol hráč vylúčený po predchádzajúcom napomenutí za previnenie, za ktoré by bol 

vylúčený i bez predchádzajúceho napomenutia, 

Trest: podľa príslušných článkov tejto prílohy za previnenie, za ktoré bol vylúčený. 

 

6. TELESNÉ NAPADNUTIE: 

1. Napadnutie hráča súpera mimo boja o loptu alebo v prerušenej hre, napadnutie spoluhráča, trénera 

alebo funkcionára na hracej ploche a v určených priestoroch: 

a) sotením, mykaním, vrážaním, udretím loptou a iným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu 

napadnutého, 

Trest: zastavenie činnosti na 2 týždne až 2 mesiace, ak nerozhodne DK inak! 

b) kopnutím, alebo udretím, vrátane pokusu o kopnutie alebo udretie, podrážanie napadnutého 

a iným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého, 

Trest: zastavenie činnosti na 7 zápasov až 4 mesiace, ak nerozhodne DK inak! 

c) Akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého, zvlášť ak malo za následok 

pracovnú neschopnosť napadnutého, 

Trest: zastavenie činnosti na 1 až 2 roky, ak nerozhodne DK inak! 

 

2. Napadnutie súpera, spoluhráča, trénera, funkcionára alebo diváka, odplácanie napadnutia mimo 

hracej plochy v areáli ihriska, t.j. v priestore prístupnom na vstupenky i mimo neho (podľa 

vymedzenia pravidiel usporiadateľskej služby): 

a) akýmkoľvek spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého, 

Trest: zastavenie činnosti na 1 až 5 mesiacov, ak nerozhodne DK inak! 

b) Akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého, osobitne ak malo za následok 

pracovnú neschopnosť, 

Trest: zastavenie činnostina 1 až 2 roky, ak nerozhodne DK inak! 

3. Napadnutie na hracej ploche, v areáli ihriska i mimo neho v priamej súvislosti so stretnutím:  

a) sotením, násilným vrazením, mykaním, 

Trest: zastavenie činnosti na 1 až 12  mesiacov, ak nerozhodne DK inak! 

b) Úmyselným udretím, kopnutím, podrazením, udretím loptou alebo iným predmetom, ako aj 

iným spôsobom napadnutia ak došlo k zraneniu hráča s PN. 

Trest: zastavenie činnostina 1 až 2 roky, ak nerozhodne DK inak! 

Za previnenie v odst. 1 bod b), c), odst. 2 bod a), b) a odst. 3 bod a), b) nie je možné uložiť 

podmienečný trest. 

 

7. ÚMYSELNÉ OVPLYVŇOVANIE VÝSLEDKU STRETNUTIA – NARUŠENIE 

REGULÁRNOSTI SÚŤAŽE: 

a) bez úplatku alebo prisľúbenia úplatku, 

Trest: zastavenie činnosti na 2 až 4 mesiace. 

b) Ak bolo  dokázané, že sa tak stalo za úplatok alebo prisľúbenie úplatku, 

Trest: zastavenie činnosti na 4 mesiace až 2 roky. 

V prípadoch, keď k narušeniu regulárnosti súťaže nedošlo, použije DK primerane nižšiu sadzbu trestu. 

 

8. NESPRÁVNOSŤ PRI PRESTUPOCH, REGISTRÁCII A UZATVÁRANÍ ZMLÚV: 

a) nezodpovedný postup pri prestupe, podanie viacerých prestupových lístkov, uvádzanie 

nesprávnych údajov na prestupových náležitostiach, ich zatajovanie alebo falšovanie a iné, 

Trest: zastavenie činnosti, či zákaz výkonu funkcie na 1 až 6 mesiacov. 



b) vyžadovanie prijatie alebo poskytnutie úplatku za prestup alebo uzatvorenie zmluvy v rozpore 

s platnými predpismi, 

Trest: zastavenie činnosti alebo zákaz výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, prípadne s ďalšími 

opatreniami alebo pokutou podľa tohto DP. 

 

9. NEOPRÁVNENÝ ŠTART: 

1. Za nástup hráča po vylúčení, štart počas zastavenej činnosti, neoprávnený štart za iný oddiel, na 

cudzí, neplatný alebo sfalšovaný registračný preukaz, za štart počas pracovnej neschopnosti a pod. 

sa trestá hráč: 

a) v priateľskom, pohárovom a inom stretnutí, 

Trest: zastavenie činnosti na 2 až 6 týždňov. 

b) v súťažnom stretnutí, 

Trest: zastavenie činnosti na 1 až 3 mesiace. 

 

2. Vedúci mužstva, tréner, prípadne kapitán za umožnenie neoprávneného štartu hráča: 

a) v priateľskom, pohárovom a inom stretnutí, 

Trest: zastavenie činnosti alebo zákaz výkonu funkcie na 2 týždne až 3 mesiace. 

b) v súťažnom stretnutí, 

Trest: zastavenie činnostialebo zákaz výkonu funkcie na 1 až 6 mesiacov. 

 

10. PORUŠOVANIE SMERNÍC, PORIADKOV, NARIADENÍ A POD.: 

 Predkladanie falšovaných dokladov a iných písomností, uvedenie nesprávnych svedeckých 

výpovedí pred orgánmi a iné porušovanie smerníc a nerešpektovanie rozhodnutí riadiacich orgánov. 

Trest: zastavenie činnosti alebo zákaz výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia až 12 mesiacov, 

prípadne ďalšími opatreniami alebo pokutou podľa tohto DP. 

 

11. NEDOSTATOČNE OSPRAVEDLNENÁ NEÚČASŤ ALEBO NEOSPRAVEDLNENÉ 

NEDOSTAVENIE SA NA REPREZENTAČNÉ, PRÍPRAVNÉ ALEBO VÝBEROVÉ 

STRETNUTIA: 

  

Trest: zastavenie činnosti na 2 týždne až 3 mesiace, prípadne ďalšími opatreniami alebo pokutou 

podľa tohto DP. 

 

12. PORUŠOVANIE ZÁKAZU O POUŽÍVANÍ DOPINGU: 

 Použitie alebo poskytnutie možnosti použitia prostriedkov zakázaných príslušnými predpismi 

preukázané výsledkom antidopingovej skúšky: 

a) prípad prvý, 

Trest: zastavenie činnosti na 2 až 6 mesiacov. 

b) opakované prípady, 

Trest: zastavenie činnosti na 6 až 12 mesiacov. 

Za previnenie v bode b) nie je možné uložiť podmienečný trest. 

 

13. NAPOMENUTIE HRÁČOV: 

1. Napomenutie hráčov sa eviduje v jednom mužstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe 

resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho istého stupňa súťaže sa 

dovtedy udelený počet žltých kariet prenáša. 

2. Osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia v Slovenskom pohári. 

3. Do nového súťažného ročníka Slovenského pohára sa žlté karty neprenášajú, trest však áno. 

4. Trest za napomenutie hráčov žltou kartou v Slovenskom pohári sa stanovuje takto: 

- po každom druhom napomenutí – zastavenie činnosti na jedno stretnutie Slovenského 

pohára 



5. V majstrovských stretnutiach sa tresty za napomenutie hráčov stanovuje takto: 

a) po štvrtom  napomenutí zastavenie činnosti na 1 majstrovské stretnutie, 

b) po ôsmom  napomenutí zastavenie činnosti na 2 majstrovské stretnutia, 

c) po dvanástom  napomenutí zastavenie činnosti na 3 majstrovské stretnutia, 

d) po šestnástom  napomenutí zastavenie činnosti na 4 majstrovské stretnutia. 

6. Po udelení trestu za príslušný počet žltých kariet nesmie hráč nastúpiť na žiadne majstrovské 

stretnutie družstiev, klubu, pokiaľ nebude vykonaný uložený trest v súťaži, v ktorej hráč dostal 

príslušný počet žltých kariet. 

7. Kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu žltých kariet podľa zápisu o stretnutí potvrdenom 

kapitánom mužstva. Po každom štvrtom napomenutí je klub povinný zaslať potvrdenie o zaplatení 

poplatku za disciplinárne konanie za napomenutého hráča na najbližšie zasadnutie DK. Za 

odoslanie dokladu zodpovedá klub. 

8. Trest za napomenutie je samostatný a nemožno ho vzťahovať na prípadný podmienečne uložený 

trest. 

9. Ak je hráč v jednom stretnutí napomenutý i vylúčený, uloží DK trest za vylúčenie samostatne. 

Napomenutie sa započítava zvlášť, takže nemôže dostať trest za napomenutie i vylúčenie. Trest za 

napomínanie sa ukladá ako prvý. Uložený trest za napomenutie musí byť v každom prípade 

vykonaný i jeho prenesením do nového súťažného ročníka resp. do inej súťaže alebo iného 

mužstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 2 

 
K DISCIPLINÁRNEMU PORIADKU 

SADZOBNÍK TRESTOV ZA DISCIPLINÁRNE PREVINENIEKOLEKTÍVOV 

(TELOVÝCHOVNÉ JEDNOTY, KLUBY A MUŽSTVÁ) 

 

1. VÝTRŽNOSTI MEDZI DIVÁKMI, HRÁČMI A FUNKCIONÁRMI: 

a) nešportové správanie, bitka, urážlivé pokrikovanie na rozhodcu, asistentov rozhodcu (ďalej 

len „rozhodcovia“), hráčov, divákov a iné jednotlivé prípady v areáli ihriska počas stretnutia 

i po ňom, 

Trest: pokarhanie a peňažná pokuta klubu, ktorého príslušníci či priaznivci sa výtržnosti dopustili, 

prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia DK (zvýšenie počtu usporiadateľov, dohľad orgánu na 

náklady klubu na niekoľko stretnutí a pod.). 

 

b) hrubé urážky rozhodcov či iných orgánov, hádzanie papierov, rozbušiek či iných predmetov 

na ihrisko, vniknutie divákov na hraciu plochu, pokus o inzultáciu rozhodcov alebo hráčov 

a iné masové výtržnosti v areáli ihriska počas stretnutia i po ňom,, 

Trest: peňažná pokuta klubu, prípadne aj uzavretie ihriska na 1 až 3 stretnutia pre mužstvo, ktorého 

príslušníci či priaznivci sa výtržností dopustili a ďalšími opatreniami uvedenými v bode a). 

 

c) inzultácia rozhodcov, napadnutie úradného činiteľa alebo napadnutie hráčov či funkcionárov 

niektorého klubu. Za hráčov a funkcionárov sa považujú osoby, ktoré podľa smerníc majú 

právo pohybovať sa v priestore hracej plochy, ak došlo k ich napadnutiu či inzultácii divákom, 

Trest: peňažná pokuta klubu, prípadne aj uzavretie ihriska na 1 až 3 stretnutia pre mužstvo, ktorého  

priaznivci sa dopustili napadnutia či inzultácie a ďalšími opatreniami, aby došlo k zamedzeniu 

opakovania. 

 

d) Napadnutie či inzultácia osôb uvedených v bode c) hráčom alebo funkcionárom, 

Trest: peňažná pokuta klubu a zastavenie činnosti na 1 až 4 súťažné stretnutia tomu mužstvu, 

ktorého príslušníci sa dopustili napadnutia či inzultácie a ďalšími opatreniami, aby došlo 

k zamedzeniu opakovania. 

 Vo všetkých prípadoch výtržností, inzultácií a napadnutí je klub povinný nahlásiť ihneď 

riadiacemu orgánu mená a adresy vinníkov. V osobitných prípadoch pri aplikácii trestov za previnenie 

uvedené v bode 1c), d) môže DK súčasne uložiť trest zastavenie činnosti a uzavretie ihriska. 

 

2. ZAVINENÉ NENASTÚPENIE MUŽSTVA NA STRETNUTIE: 

a) v priateľskom, pohárovom a inom stretnutí, 

Trest: pokarhanie klubu a úhrada vzniknutých preukázaných nákladov. 

 

b) v súťažnom stretnutí, 

Trest: peňažná pokuta klubu, prípadne aj zastavenie činnosti mužstvu  na 1 súťažné stretnutie 

a úhrada vzniknutých preukázaných nákladov. 

 

3. SVOJVOĽNÉ OPUSTENIE HRACEJ PLOCHY CELÝM MUŽSTVOM, ODMIETNUTIE 

POKRAČOVANIA V HRE ALEBO ZÁVEREČNÉHO POZDRAVU CELÝM 

KOLEKTÍVOM: 

 

Trest: pokarhanie alebopeňažná pokuta klubu, prípadne aj ďalšie opatrenia podľa uváženia DK. 

 

 



PRÍLOHA č. 3 

 
K DISCIPLINÁRNEMU PORIADKU 

SADZOBNÍK TRESTOV ZA DISCIPLINÁRNE PREVINENIE 

(ROZHODCOV A DELEGÁTOV) 

 

 Vzhľadom na odbornú špecializáciu rozhodcov a delegátov si môže DK vyžiadať prešetrenie 

previnilca a stanovisko príslušných odborných komisií. Konečné rozhodnutie je však plne 

v právomoci príslušnej DK. 

 

1. ZAVINENÉ NESKORÉ DOSTAVENIE SA NA STRETNUTIE, NA KTORÉ BOL 

DELEGOVANÝ: 

 

Trest: pokarhanie, pokuta alebo zákaz výkonu funkcie na 1 až 4 týždne. 

 

2. NEDOSTAVENIE SA NA STRETNUTIE BEZ OSPRAVEDLNENIA: 

 

Trest: pokuta alebo zákaz výkonu funkcie na 1 týždeň až  3 mesiace. 

 

3. DOSTAVENIE SA NA STRETNUTIE V STAVE, KTORÝ VYLUČUJE MOŽNOSŤ RIADIŤ 

STRETNUTIE A U DELEGÁTOV PLNIŤ SI SVOJE POVINNOSTI: 

 

Trest zákaz výkonu funkcie na 1 až  12mesiacov. 

 

4. NEDOSTATOČNÉ VYPLNENIE ZÁPISU O STRETNUTÍ ALEBO SPRÁVY DELEGÁTA: 

a) neuvedenie správania hráčov, divákov, trénerov, funkcionárov, neuvedenie počtu divákov, 

hracieho času, 

Trest: pokarhanie, pokuta alebo zákaz výkonu funkcie na 1 týždeň. 

 

b) neuvedenie víťaza stretnutia, skutočného začiatku stretnutia, nepodpísanie zápisu kapitánom 

alebo rozhodcom, neskoré odoslanie zápisu alebo správy a pod. 

Trest: pokuta alebo zákaz výkonu funkcie na 1 až 4 týždne. 

 

c) neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča, nesprávny popis priestupkov alebo 

neuvedenie dôvodov ich napomínania alebo vylúčenia, neodôvodnené odmietnutie zapísania 

námietok kapitána na prvej strane zápisu a pod. 

Trest: zákaz výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia až 3 mesiace. 

 

5. VEDOMÉ NESPRÁVNE VYPLNENIE ZÁPISU O STRETNUTÍ ALEBO SPRÁVY 

DELEGÁTA A PORUŠENIE SMERNÍC: 

 Zamlčanie inzultácie, neuvedenie napomínaných alebo vylúčených hráčov, pripustenie hráča 

do hry bez platného registračného preukazu, uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred 

orgánmi, požadovanie nesprávnej výšky náhrady a iné porušenie smerníc a nariadení riadiacich 

orgánov. 

Trest: zákaz výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov. 

 

6. DOKÁZATEĽNÉ CHYBNÉ ROZHODNUTIA V STRETNUTÍ: 

 

Trest: pokuta alebo zákaz výkonu funkcie na 2 až 6 súťažných stretnutí. 

 



 

7. PREVZATIE RIADENIA STRETNUTIA, NA KTORÉ SA NEDOSTAVIL DELEGOVANÝ 

ROZHODCA PRED UPLYNUTÍM ČAKACIEHO ČASU ALEBO SVOJVOĽNÁ 

DELEGÁCIA NA STRETNUTIE: 

 

Trest: zákaz výkonu funkcie na 2 až 12 mesiacov. 

 

8. POKRAČOVANIE V RIADENÍ STRETNUTIA, KTORÉ DELEGOVANÝ ROZHODCA 

PREDČASNE UKONČIL: 

 

Trest: zákaz výkonu funkcie na 3 až 24 mesiacov. 

 

9. URÁŽKY ROZHODCOV, DELEGÁTA A INÝCH FUNKCIONÁROV, ČI DIVÁKOV: 

 

Trest: zákaz výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov. 

 

10. TELESNÉ NAPADNUTIE: 

 Napadnutie hráčov, rozhodcov, delegáta a iných funkcionárov alebo divákov akýmkoľvek 

spôsobom na hracej ploche, či v areáli ihriska pred stretnutím, v jeho priebehu i po skončení: 

a) ak nedošlo k zraneniu napadnutého, 

Trest:zákaz výkonu funkcie na 6 až 12 mesiacov. 

 

b) ak došlo k zraneniu napadnutého, 

Trest: zákaz výkonu funkcie na 8 až 24 mesiacov, až vylúčenie zo súťaže, ak nerozhodne DK inak!  

 

11. PODPLÁCANIE: 

 Vyžadovanie alebo prevzatie úplatku, či už v súvislosti s ovplyvnením výsledku stretnutia 

alebo bez jeho ovplyvnenia alebo bez akýchkoľvek dôvodov, 

Trest: zákaz výkonu funkcie na 12 až 24 mesiacov. 

 

12. NEREŠPEKTOVANIE PLATNÝCH PORIADKOV, SMERNÍC, PRÍKAZOV 

A NARIADENÍ VYDANÝCH NADRIADENÝMI ORGÁNMI A POD.: 

 Nedodržanie termínov na odoslanie požadovaných písomností, pokút a iných dokumentov, 

neospravedlnená neúčasť na aktívoch, seminároch, školeniach, rokovaniach odborných komisií 

a iných akciách usporiadanými riadiacimi orgánmi: 

Trest:pokarhanie, peňažná pokuta, náhrada vzniknutých škôd a nákladov, prípadne aj ďalšie opatrenia 

podľa uváženia DK. 

 


