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Disciplinárny poriadok SFZ z 21. júla 2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa disciplinárny poriadok SFZ z 5. novembra 2014 
  
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 7 ods. 3 písm. c) a článku 51               
ods. 2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 v znení neskorších               
noviel stanov schvaľuje tento disciplinárny poriadok SFZ: 

Čl. I 
1. V článku 3 ods. 1 písm. j) sa za slovo „zodpovedá ” dopĺňajú slová “;na účely tohto                 

disciplinárneho poriadku sa za previnilca považuje aj osoba, voči ktorej sa vedie            
disciplinárne konanie ”, 

2.    V článku 3 odsek 1 sa na konci vkladá nové písm. n), ktoré znie: 

“n) zástupca oddelenia integrity SFZ - zamestnanec SFZ, ktorý je v rámci            
administratívy SFZ zodpovedný za oblasť prevencie pred manipuláciou športových         
súťaží .” 
3.    V článku 4 ods. 3 písm. b) sa slová “7 000,- eur ” nahrádzajú slovami “10 000,- eur ” 
4.    V článku 12 ods. 2 sa slová “7 000,- eur ” nahrádzajú slovami “10 000,- eur ”. 

5.    V článku 12 ods. 3 sa slová “3 000,- eur ” nahrádzajú slovami “5 000,- eur ”. 

6. V článku 14 odsek 2 sa za slová “individuálneho člena SFZ ” vkladajú slová “alebo               
čestného člena SFZ ”. 

7. V článku 16 odsek 2 sa za slovo “hráčovi ,” vkladajú slová “členovi realizačného              
tímu ”. 

8 V článku 16 ods. 3 sa vypúšťa slovo “právoplatného ” a za slovo “orgánu ” sa dopĺňa                
“(článok 76) ”.  

9. V článku 18 ods. 2 sa za slovo “SFZ ” vkladá slovo “športovú ” a vypúšťajú sa slová                 
“ktorá nie je športovou činnosťou ”. 

10.   V článku 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová “inej ako ”. 

11.  V článku 21 ods. 2 sa slová „24 mesiacov ” nahrádzajú slovami „5 rokov ”. 

12.  V článku 22 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s jeho súhlasom ”. 

13.  V článku 35 sa vkladá nový odsek 12, ktorý znie : 

“(12) Rozhodnutia disciplinárnych orgánov národných futbalových asociácií UEFA, FIFA         
alebo ich členov majú rovnaké účinky ako disciplinárne rozhodnutia vydané podľa tohto            
disciplinárneho poriadku.” 

14.  Vkladá sa nový Článok 35a, ktorý znie: 

Článok 35a 
Počítanie uložených disciplinárnych sankcií  

(1) Na účely tohto Disciplinárneho poriadku sa za 1 mesiac považujú 4 týždne a za 1 týždeň                
sa považuje 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. 



 

(2) Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie začína plynúť dňom nadobudnutia          
účinnosti v zmysle článku 79.  

(3) Disciplinárna sankcia uložená na týždne sa končí uplynutím posledného dňa posledného           
týždňa uloženej sankcie.  

(4) Disciplinárna sankcia uložená na mesiace sa prepočíta na týždne podľa odseku 1 a končí              
sa uplynutím posledného dňa posledného týždňa uloženej sankcie.  

(5) Disciplinárna sankcia uložená na roky sa končí uplynutím toho dňa, ktorý svojim číselným             
označením zodpovedá dňu nadobudnutia účinnosti uloženej disciplinárnej sankcie.  

(6) Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie sa považuje za vykonanú deň           
nasledujúci po poslednom dni časového obdobia uloženej disciplinárnej sankcie. 

(7) Pri prerušení výkonu disciplinárnej sankcie na časové obdobie (článok 34 odsek 7) sa             
pokračovanie výkonu disciplinárnej sankcie začína v pondelok toho týždňa, v ktorom           
začína príslušná súťaž. 

15. V článku 37 sa za odsek 11 vkladá nový článok 12, ktorý znie: 

“(12) Ak bolo napomenutie alebo vylúčenie hráča označené v stanovisku odbornej komisie            
ako neoprávnené (nesprávne), disciplinárna komisia disciplinárne konanie zastaví a zruší          
účinky napomenutia alebo vylúčenie a jeho účinky a zároveň môže rozhodnúť o začatí             
disciplinárneho konania proti inému hráčovi..” 

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13. 

16. V článku 37 sa vypúšťa odsek 13. 

17. V článku 43 ods. 2 sa vypúšťa v prvej vete slovo “najmä ” a na konci článku sa za                   
písm. r) vkladá nové písm. s), ktoré znie: 

“s) v inom zákaze, príkaze alebo obmedzení, ak to disciplinárny orgán považuje v danej              
veci za účelné a nevyhnutné.” 

18.  Článok 46 ods. 1 znie: 

(1) “Hrubého nešportového správania na hracej ploche sa dopustí hráč, ktorý svojim           
konaním narušuje riadny priebeh hry, tým, že 
a) zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že úmyselne           

zahrá loptu rukou (netýka sa brankára vo vlastnom pokutovom území), 
b) zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že vrazí do            

súpera, skočí, sotí, ťahá, drží, kopne, podrazí súpera bez úmyslu hrať s loptou, 
c) zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že ako hráč,            

vylúčený hráč, náhradník alebo vystriedaný hráč vstúpi na hraciu plochu bez           
požadovaného súhlasu rozhodcu a ovplyvní hru,  

d) úmyselne sa pokúsi pre svoje družstvo získať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v           
možnosti zahrávať pokutový kop, priamy voľný kop alebo v udelení napomenutia           
hráča súpera a mal byť za to napomenutý a také konanie bude mať vplyv na priebeh                
stretnutia (tzv. simulovanie),  

e) demonštratívne počas priebehu hry opustí hraciu plochu.” 
 

19. V článku 48 sa v nadpise a v ods. 1 vypúšťajú slová “alebo funkcionárovi ”. 
 
20. V článku 48 ods. 2 písm. b. sa slová „3 týždne ” nahrádzajú slovami “2 týždne ” a                  

za slovom mesiace sa vypúšťa sa slovo “a ”. 

    21.  V článku 49 ods. 2 písm. b. sa slová „3 týždne ” nahrádzajú slovami “2 týždne ”. 



 

    22.  V článku 49 sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 

“(7) Divákovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží zákaz             
vstupu na štadión alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho         
poriadku.”  

    23.  V článku 50 sa vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 

“(8) Divákovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží zákaz             
vstupu na štadión alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho         
poriadku.” 

   24.  Článok 52 znie: 

Článok 52 
Narušenie regulárnosti a integrity súťaže 

(1) Narušenie regulárnosti a integrity súťaže znamená zámernú dohodu, konanie alebo          
opomenutie konania zamerané na nečestnú zmenu výsledku alebo priebehu športovej          
súťaže za účelom odstránenia celej nepredvídateľnej podstaty, alebo jej časti športovej           
súťaže s cieľom dosiahnuť nenáležitú výhodu pre seba alebo pre iných. 

(2) Osoba s príslušnosťou k SFZ je povinná zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým spôsobí             
alebo by mohla spôsobiť narušenie regulárnosti a integrity súťaže. 

(3) Regulárnosť a integrita súťaže je narušená, ak hráč, člen realizačného tímu, funkcionár            
klubu, delegovaná osoba, hráčsky agent, člen orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, iný             
člen SFZ alebo iná osoba s príslušnosťou k SFZ 
a) nezákonne alebo nedovolene ovplyvní priebeh alebo výsledok súťaže s cieľom získať           

neoprávnene výhodu pre seba alebo iného, 
b) sa podieľa priamo alebo nepriamo na stávkovaní alebo podobnom konaní súvisiacim           

so súťažou, do ktorej je svojím postavením, funkciou a činnosťou zapojený, alebo v             
ktorej hrá klub, ktorého je členom alebo ak má ktokoľvek neoprávnene priamy alebo             
nepriamy finančný prospech z takéhoto konania, 

c) využije alebo poskytne inému informáciu, ktorá nie je verejne dostupná, ktorú získal v             
súvislosti so svojim postavením/pozíciou vo futbale, a ktorá poškodí alebo môže           
poškodiť regulárnosť a integritu súťaže, 

d) neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu príslušnej súťaže alebo         
SFZ, že bol oslovený v súvislosti s konaním smerujúcim k nezákonnému alebo            
nedovolenému ovplyvňovaniu priebehu a výsledku súťaže, 

e) neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu súťaže alebo SFZ         
akékoľvek iné správanie, narušujúce regulárnosť a integritu súťaže. 

(4) Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa 
a) odseku 2 písm. a) bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich prisľúbenia, sa uloží               

pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie        
výkonu funkcie na 4 až 12 mesiacov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa            
disciplinárneho poriadku, 

b) odseku 2 písm. a) za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich prisľúbenie, sa uloží               
pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie        
výkonu funkcie na 6 mesiacov až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa             
disciplinárneho poriadku, 

c) odseku 2 písm. b) až e) sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej             
činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 10 rokov alebo ďalšie            
disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku. 

(5) Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 vo viacerých            
prípadoch, opakovane alebo závažným spôsobom, sa uloží zákaz účasti na všetkých           



 

aktivitách spojených s futbalom podľa článku 21 ods. 3 alebo vylúčenie zo SFZ. 
(6) Družstvu, ktorého hráč alebo člen realizačného tímu sa dopustí disciplinárneho          

previnenia podľa odseku 3, možno podľa závažnosti uložiť zrušenie výsledku stretnutia,           
vylúčenie zo súťaže, kontumácia, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže; to            
platí aj vtedy, ak sa v prospech družstva dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku             
3 funkcionár klubu, za ktorý družstvo súťaží. 

(7) Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo iný člen sa dopustí            
disciplinárneho previnenia podľa odseku 3, možno podľa závažnosti uložiť pokutu alebo           
ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku .” 

 

25. V článku 57 ods. 1 ods. c) sa slová “v článku 50 písm. c.) ” nahrádzajú slovami                  
”článku 60 písm. f.) ”.  

 26.  V článku 57 ods. 1 sa dopĺňajú písmeno h), i), ktoré znejú: 

„h) neprijme opatrenia na zabránenie provokatívnej propagácie alebo vyhlásení         
nesúcich v sebe politický odkaz alebo politické prejavy, 

i.) neprijme opatrenia na zabránenie použitia štátnych symbolov cudzích štátov alebo            
ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno         
podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu         
stretnutia .”. 

27.  V článku 58 ods. 1 sa dopĺňajú písmeno h), i), ktoré znejú: 

h) dopustia sa provokatívnej propagácie alebo vyhlásení nesúcich v sebe politický           
odkaz alebo politické prejavy, 
i) použijú štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim          
spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného          
poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu stretnutia. 

 
28.    V článku 58 ods. 2 sa dopĺňajú písmeno h), i), ktoré znejú: 

h) dopustia sa provokatívnej propagácie alebo vyhlásení nesúcich v sebe politický           
odkaz alebo politické prejavy, 
i) použijú štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim          
spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného          
poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu stretnutia. 
 

29.  V článku 66 ods. 2 sa bodku dopĺňa veta: 

„Rozhodnutie disciplinárnej komisie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu         
veci .”. 

30. V článku 68 sa vypúšťa odsek 4.  

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako 4 až 6. 

31.  Vkladá sa nový Článok 68a, ktorý znie:  

Článok 68a 
Kauzálna príslušnosť 

(1) Pri disciplinárnych previneniach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach porušenia           



 

antidpopingových pravidiel podľa článku 54 (Doping) je príslušná na konanie disciplinárna           
komisia vykonávajúca pôsobnosť pre celé územie SR.  

(2) Pri disciplinárnych previneniach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach športovej           
korupcie podľa článku 51 a narušenia regulárnosti a integrity súťaže podľa článku 52 je              
príslušná na konanie disciplinárna komisia vykonávajúca pôsobnosť pre celé územie SR.” 

32.  V článku 70 ods. 1 sa slovo “SFZ. ” dopĺňa veta: 

„Predsedu komisie zastupuje podpredseda komisie .”. 

33. V článku 70 sa vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:  

(4) V disciplinárnych veciach podľa čl. 52 (Narušenie regulárnosti a integrity súťaže), čl.            
53 (Športová korupcia) a čl. 54 (Doping) rozhoduje senát pre ochranu integrity            
súťaže, ktorého členmi sú predseda disciplinárnej komisie, podpredseda        
disciplinárnej komisie a ďalší člen disciplinárnej komisie určený predsedom         
disciplinárnej komisie. V prípade konfliktu záujmov členov senátu sa primerane          
postupuje podľa čl. 38 ods. 7 stanov SFZ. 

(5) Zloženie senátov určuje predseda disciplinárnej komisie v súlade s princípom          
odbornosti. Predseda alebo podpredseda senátu musí mať vysokoškolské vzdelanie         
minimálne druhého stupňa v štúdijnom odbore právo. 

 

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako 7 a 8. 

34. V článku 71 ods. 3 písm. f) sa za slovo “orgánu ” vkladajú slová ”alebo inej zložky                 
SFZ ”. 

35. V článku 71 ods. 5 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie: 

a) bez začatia disciplinárneho konania vydá rozhodnutie vo veci, ak z predložených           
dôkazov je hodnoverne a spoľahlivo preukázané spáchanie disciplinárneho        
previnenia a rozhodnutie oznámi podľa článku 78 ods. 6. 

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako b) až e). 

36. V článku 71 sa vypúšťa odsek 8 a doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako 8 a 9. 

37. V článku 71 ods. 9 sa slová “písm. a)” nahrádzajú slovami “písm. b)”. 

38. V článku 71 ods. 10 sa slová “písm. b) alebo c)” nahrádzajú slovami “písm. c) alebo                 
d)”. 

39. V článku 73 sa vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú: 

(6) V prípade, ak bolo previnenie po jeho spáchaní zaznamenané v oficiálnom tlačive             
schválenom SFZ pre tieto účely, a previnilec mal možnosť sa so zaznamenaným previnením             
oboznámiť a nevyjadrí sa k nemu v lehote 3 dní od spáchania tohto previnenia, disciplinárny               
orgán môže vo veci rozhodnúť na základe zadovážených dôkazov aj bez vyjadrenia            
previnilca.  

(7) Osoby, ktoré boli v rámci disciplinárneho konania požiadané o poskytnutie informácií,            
dokumentov, správ, vyjadrení alebo iných dôkazov, sú povinné vypovedať a uvádzať           
skutočnosti pravdivo a nič nezamlčovať. Ak sa preukáže, že osoba s príslušnosťou k SFZ              
uviedla nepravdivé údaje alebo skutočnosti, dopustí sa porušenia a nerešpektovania          



 

základných princípov vyplývajúcich zo Stanov SFZ ; tým nie je dotknuté jej právo odoprieť             1

výpoveď, ak by svojou výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo disciplinárneho konania voči          
svojej osobe. 

(8) Za dôkaz môže byť považované všetko, čo môže prispieť k spoľahlivému zisteniu stavu              
veci. Disciplinárny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a              
všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. 

 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9. 

40. V článku 74 ods. 8 sa za slová “úradnej správe ” dopĺňajú slová “, ak predseda                
komisie alebo predseda senátu nerozhodne inak ”. 

41. V článku 74 sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie: 

“(12) Na prerokovaní veci športovej korupcie podľa článku 51 a narušenia regulárnosti a             
integrity súťaže podľa článku 52 pred disciplinárnym orgánom má právo byť prítomný            
zástupca oddelenia integrity SFZ, ktorý je v oprávnený v týchto veciach navrhovať a             
predkladať dôkazy a vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom. Disciplinárny orgán je povinný            
zástupcovi oddelenia integrity SFZ oznámiť termín a miesto prerokovania veci.” 

42. Článok 76 znie: 

Článok 76 
Pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie  

v priebehu disciplinárneho konania  
(1) Ak bol hráč vylúčený, alebo bol delegátom uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa dopustil               

previnenia, za ktoré rozhodca vylučuje pred stretnutím alebo po stretnutí do uzatvorenia            
zápisu o stretnutí rozhodcom, keď táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí v časti               
„Záznam rozhodcu“ alebo v správe delegáta alebo v tlačive „Oznámenie o nedostatkoch“,            
ktorého kópia je odovzdaná klubu, ktorého hráč sa previnil, hneď po stretnutí, a             
zodpovedný zástupca klubu toto prevzatie potvrdil svojim podpisom , hráč má po stretnutí            
pozastavený výkon športu až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

(2) Ak osoba uvedená v odseku 1 bola vylúčená alebo bola označená, že mala byť vylúčená,               
je súčasne evidovaná aj ako člen realizačného tímu (najmä tréner, asistent trénera, tréner             
brankárov, kondičný tréner, lekár alebo masér) táto osoba má po stretnutí súčasne            
pozastavený aj výkon akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím až do prijatia             
rozhodnutia disciplinárneho orgánu . 

(3) Ak bol vykázaný rozhodcom z ohraničených priestorov ihriska člen realizačného tímu           
alebo iná osoba nezúčastnená na hre, alebo ak bola delegátom niektorá z týchto osôb              
označená, že mala byť vykázaná, ak sa táto osoba dopustila previnenia, za ktoré             
rozhodca vykazuje pred stretnutím alebo po stretnutí do uzatvorenia zápisu o stretnutí            
rozhodcom, keď táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí v časti „Záznam             
rozhodcu“ alebo v správe delegáta alebo v tlačive „Oznámenie o nedostatkoch“, ktorého            
kópia je odovzdaná klubu, ktorého člen realizačného tímu alebo iná osoba nezúčastnená            
na hre sa previnili, hneď po stretnutí, a zodpovedný zástupca klubu toto prevzatie potvrdil              
svojím podpisom , má táto osoba po stretnutí pozastavený výkon funkcie alebo výkon            
športovej činnosti až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

(4) Ak osoba uvedená v odseku 3 bola vykázaná alebo bola označená, že mala byť              
vykázaná a ak bola splnená aspoň jedna z alternatívne tam uvedených podmienok            
oznámenia tejto skutočnosti , je súčasne evidovaná aj ako hráč, táto osoba má po             
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stretnutí súčasne pozastavený aj výkon športu až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho           
orgánu. 

(5) Osoba vykázaná podľa odseku 3 je povinná odísť do hľadiska, prípadne do iného             
priestoru, ktorý určí organizátor tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo napadnutiu vykázanej            
osoby. Vykázaná osoba má počas zostávajúcej časti stretnutia zakázané akýmkoľvek          
spôsobom komunikovať s hráčmi a ostatnými členmi realizačného tímu v technickej zóne. 

(6) Pozastavenie výkonu činnosti osoby vylúčenej alebo vykázanej podľa odsekov 1 až 3 sa             
započítava do uloženého disciplinárnej sankcie, ak je započítanie možné. 

(7) Okamžité pozastavenie výkonu športu sa neuplatňuje, ak bol hráč vylúčený v           
medzinárodnom stretnutí.  

(8) Okamžité pozastavenie výkonu športu sa nevzťahuje na štart hráča v medzinárodnom           
stretnutí vrátane súťaží riadených FIFA a UEFA.  

(9) Hráč, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na reprezentačný zraz a na            
stretnutie súvisiace s reprezentáciou, má automaticky pozastavený výkon športu v          
reprezentácii až do rozhodnutia disciplinárnej komisie . 

43. V článku 78 ods. 3 sa za slová “o uložení disciplinárnej sankcie ” vkladajú slová “,                
sa vyhotovuje písomne v prípadoch závažných disciplinárnych previnení, alebo ak to           
nariadi predseda disciplinárnej komisie. V takom prípade rozhodnutie ”. 

44. V článku 78 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová “s uvedením miesta, času a                
spôsobu disciplinárneho previnenia; ak k disciplinárnemu previneniu došlo počas         
stretnutia je potrebné uviesť presný čas kedy k disciplinárnemu previneniu došlo, pri            
nešportovom správaní divákov je potrebné presne označiť čas, miesto a spôsob           
nešportového správania divákov ” a vypúšťa sa písmeno “h) poučenie o výške           
poplatku za odvolanie. ” 

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako h).  

45. V článku 78 ods. 5 písm. a) sa za slovo “nedošlo ” vkladajú slová “alebo z dôvodov                 
uvedených v článku 37 ods. 11 a ods. 12, ”. 

46. V článku 78 ods. 7 znie: 

“(7) Písomné odôvodnenie rozhodnutia podľa odsekov 3 a 5 vyhotoví disciplinárna komisia            
za podmienok uvedených v odseku 3 písm. f) až po predložení dokladu o úhrade poplatku               
za vypracovanie odôvodnenia v lehote určenej disciplinárnou komisiou nie kratšej ako           
sedem dní, ak je žiadateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej           
zbernej faktúry, inak žiadosti o vypracovanie odôvodnenia nevyhovie; orgány SFZ sú od            
poplatku oslobodené”. 

 47. V článku 82 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

“(3) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie vo veci spáchania disciplinárnych previnení          
športovej korupcie podľa článku 51 a narušenia regulárnosti a integrity súťaže podľa článku             
52 môže okrem osôb uvedených v odseku 1 podať odvolanie aj zástupca Oddelenia integrity              
SFZ.” 

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 

48. V článku 84 ods. 2 sa za slová “odseku 3. ” vkladajú slová “Ak sa vo veci vyhotovuje                  
písomné vyhotovenie rozhodnutia, lehota na podanie odvolania začína plynúť až od           
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia .” a vypúšťajú sa slová “prostredníctvom         
ISSF, poštou alebo iným preukázateľným spôsobom ”. 



 

 
49. V článku 86 ods. 2 sa vypúšťajú slová “v menej závažných veciach ”. 
50.  Vkladá sa nový Článok 86a, ktorý znie: 

Článok 86a 
Počítanie procesných lehôt   

(1) Do procesnej lehoty na vykonanie úkonu sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti             
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia            
uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom, keď došlo ku              
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota               
posledným dňom mesiaca.  

(2) Lehota na vykonanie úkonu je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá             
priamo na disciplinárnom orgáne alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. V             
pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

(3) Disciplinárny orgán zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty na podanie          
odvolania, ak o to účastník požiada konania požiada do 3 dní odo dňa, keď pominula               
príčina zmeškania a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. 

(4) Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty sa nemožno odvolať. 

 
 

Čl. II 

 Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

 

 


