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Disciplinárny poriadok SFZ z 22. augusta 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa disciplinárny poriadok SFZ z 5. novembra 2013
v znení disciplinárneho poriadku zo dňa 11. júla 2014, disciplinárneho poriadku zo dňa 30.
júna 2015, disciplinárneho poriadku zo dňa 24. mája 2016 a disciplinárneho poriadku zo dňa
21. júna 2018
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. a) a čl. 51 ods. 2 písm.
a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 03. júna 2016 v znení neskorších stanov schvaľuje
tento disciplinárny poriadok SFZ:
Čl. I
1. V článku 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5 a znie:
„(5) Ak došlo k vylúčeniu individuálneho člena SFZ zo SFZ za disciplinárne previnenie podľa
článku 51 alebo článku 52, postup podľa odseku 4 je možný len vo výnimočných prípadoch,
ak to je v záujme futbalového hnutia. Overovacou autoritou je Výkonný výbor SFZ, ktorý si k
rozhodnutiu vyžiada stanovisko oddelenia integrity SFZ.”
Dôvody: Uvedený návrh vyplýva z potreby reagovať na aplikačnú prax, kedy osoba, ktorá
bola vylúčená zo SFZ požiada o tzv. “druhú” šancu predovšetkým z dôvodu, že sa chce aktívne
podieľať na boji proti korupcii vo futbale. V konkrétnom prípade môže zapojenie potrestanej
osoby pri šírení osvety v rámci futbalového hnutia zvýšiť záujem verejnosti o potrebu aktívneho
konania proti negatívnym javom vo futbale. Na to je však potrebné upraviť doterajšie znenie
DP, ktoré však nepripúšťa opätovné prijatie osoby, ktorá bola vylúčená zo SFZ pre tzv.
korupčné správanie. Malo by sa jednať o výnimočné prípady, ktoré bude potrebné v každom
prípade individuálne vyhodnotiť. Overovacou autoritou bude Výkonný výbor SFZ.
2. V článku 16 odsek 3 sa slovo “vykázaný” v texte nahrádza slovom “vylúčený”.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
3. V článku 16 odsek 4 sa slovo “vykázaný” v texte nahrádza slovom “vylúčený”.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
4. V článku 21 odsek 3 sa odkaz na “článok 52 ods. 4” sa mení a nahrádza odkazom na
“článok 52 ods. 5”.
Dôvody: Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zmenou číslovania nadväzujúcich
článkov.
5. V článku 34 odsek 14 sa za slovným spojením “príslušný hráč” vkladá slovné spojenie
“člen realizačného tímu” a na konci sa dopĺňa slovné spojenie “alebo v ktorom člen

realizačného tímu pôsobí” a celý odsek znie:
“(14) Za evidenciu napomenutí zodpovedá príslušný hráč, člen realizačného tímu a klub, za
ktorý hráč súťaží alebo v ktorom člen realizačného tímu pôsobí.”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
6. V článku 37 odsek 1 sa za slovným spojením “napomenutie hráča” vkladá slovné spojenie
“alebo člena realizačného tímu” a na konci prvej vety sa dopĺňa slovné spojenie “alebo člen
realizačného tímu pôsobí”. V druhej vete sa za slovným spojením „Pri transfere hráča“ dopĺňa
slovné spojenie “alebo zmene pôsobenia člena realizačného tímu” a celý odsek znie:
“(1) Napomenutie hráča alebo člena realizačného tímu sa eviduje a postihuje osobitne v
každom družstve, v ktorom hráč súťaží alebo člen realizačného tímu pôsobí. Pri transfere
hráča alebo zmene pôsobenia člena realizačného tímu v priebehu súťažného ročníka do iného
klubu v tej istej úrovni súťaže sa dovtedy udelený počet napomenutí prenáša. Disciplinárna
sankcia za napomenutie je samostatná, pri podmienečne uložených disciplinárnych sankciách
sa k nej neprihliada.”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
7. V článku 37 odsek 2 sa za slovným spojením “Ak hráč” vkladá slovné spojenie “alebo člena
realizačného tímu” a na konci prvej vety sa dopĺňa slovné spojenie “alebo člen realizačného
tímu pôsobí”.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
8. V článku 37 odsek 3 sa za slovným spojením “Ak bol hráč” vkladá slovné spojenie “alebo
člen realizačného tímu” a za slovným spojením “pozastavenie výkonu športu” sa vkladá slovné
spojenie “alebo pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím” a celý
odsek
znie:
“(3) Ak bol hráč alebo člen realizačného tímu po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za
disciplinárne previnenie, za ktoré by bol inak napomenutý, uloží sa mu bez prerokovania
disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu akejkoľvek
funkcie na 1 súťažné stretnutie.”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po

dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
9. V článku 37 odsek 4 prvá veta za slovným spojením “Ak bol hráč” vkladá slovné spojenie
“alebo člen realizačného tímu”.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
10. V článku 37 odsek 4 tretia veta za slovným spojením “podľa odseku 5” sa vkladá slovné
spojenie “alebo odseku 6” a za slovným spojením “sa hráčovi” vkladá slovné spojenie “alebo
členovi realizačného tímu”.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
11. V článku 37 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
“(6) V majstrovskej súťaži sa disciplinárna sankcia za napomenutie člena realizačného tímu
ukladá bez prerokovania
a) po 3. napomenutí pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím na 1
majstrovské stretnutie,
b) po 5. napomenutí a po každých ďalších 2 napomenutiach pozastavenie výkonu akejkoľvek
funkcie v súvislosti so stretnutím na 1 majstrovské stretnutie.”
Doterajší odsek 6 až 15 sa označuje ako odsek 7 až 16.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie. Z hľadiska praxe a analógie pri počítaní napomenutí
udelených hráčom počas súťažného ročníka dospela pracovná skupina novely DP k
návrhovanému modelu počítania napomenutí v zmysle úpravy Pravidiel futbalu.
12. Článok 37 odsek 7 sa mení nasledovne a znie:
„(7) Ak hráč alebo člen realizačného tímu dostane v poslednom kole súťažného ročníka
majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športu podľa
odseku 5 alebo pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie podľa odseku 6, príslušná
disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti prevnilca alebo klubu nepostupuje podľa
odseku 5 alebo odseku 6, ale uloží previnilcovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v
súťažnom ročníku; ak previnilec alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa pri hráčovi podľa
odseku 5 a pri členovi realizačného tímu podľa odseku 6. Žiadosť je potrebné podať najneskôr
do začiatku nového súťažného ročníka tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán
rozhodnúť pred začiatkom súťaže.”

Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
13. V článku 37 odsek 9 sa za slovným spojením “Za napomenutia hráča” vkladá slovné
spojenie “alebo člena realizačného tímu”, za slovným spojením “po každom 3. napomenutí
hráčovi” sa vkladá slovné spojenie “alebo členovi realizačného tímu” a za slovným spojením
“pozastavenie výkonu športu” vkladá slovné spojenie “alebo pozastavenie výkonu akejkoľvek
funkcie v súvislosti so stretnutím” a celý odsek znie:
“(9) Za napomenutie hráča alebo člena realizačného tímu v pohárovej súťaži sa po každom 3.
napomenutí hráčovi alebo členovi realizačného tímu uloží bez prerokovania disciplinárna
sankcia pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v
súvislosti so stretnutím na 1 pohárové stretnutie.”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
14. V článku 37 odsek 11 sa za číslice “3, 5” vkladajú číslice “6 a 9”.
Dôvody: Zosúladenie s novelizačným bodom č. 9 a 11.
15. V článku 37 odsek 13 sa za slovným spojením “Ak bolo napomenutie” vkladá za čiarkou
slovné spojenie “po ktorom bol hráč vylúčený”.
Dôvody: Z rozhodovacej praxe disciplinárnej komisie SFZ vyplynul poznatok spresnenia
ustanovenia upravujúceho zastavenie a zrušenie vylúčenia udeleného neoprávnene alebo
nesprávne.
16. V článku 37 odsek 14 sa za slovným spojením “o pozastavení výkonu športu” vkladá
slovné spojenie “alebo pozastavení výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím”.

Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
17. V článku 37 odsek 15 písm. b) sa mení a celý odstavec znie:
“b) prerušené a nedohraná časť súťažného stretnutia sa bude dohrávať v novom termíne, hráč
alebo člen realizačného tímu, ktorý dostal v prerušenom súťažnom stretnutí napomenutie, za
ktoré sa ukladá disciplinárna sankcia bez prerokovania podľa odseku 5 alebo odseku 6, má
pozastavený výkon športu podľa odseku 5 alebo pozastavený výkon akejkoľvek funkcie v
súvislosti so stretnutím podľa odseku 6; hráč je však oprávnený v dohrávanej časti súťažného
stretnutia nastúpiť,”

Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
18. V článku 37 odsek 15 písm. c) sa mení a celý odstavec znie:
“c) prerušené a nedohraná časť súťažného stretnutia sa bude dohrávať v novom termíne, hráč
alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v prerušenom súťažnom stretnutí vylúčený, má
okamžite pozastavený výkon športu alebo výkon akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím
až do rozhodnutia disciplinárnej komisie; v dohrávanej časti súťažného stretnutia hráč nie je
oprávnený nastúpiť a člen realizačného tímu nemôže vykonávať akúkoľvek funkciu v súvislosti
so stretnutím,”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
19. V článku 37 odsek 15 písm. d) sa mení a celý odstavec znie:
“d) prerušené a hráč alebo člen realizačného tímu bol v dohrávanej časti súťažného stretnutia
napomínaný, napomenutie sa eviduje. Hráč alebo člen realizačného tímu, ktorý dostal v
dohrávanom súťažnom stretnutí napomenutie, za ktoré sa ukladá disciplinárna sankcia bez
prerokovania podľa odseku 5 alebo odseku 6, má pozastavený výkon športu podľa odseku 5
alebo výkon akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím podľa odseku 6,”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
20. V článku 37 odsek 15 písm. e) sa v prvej vete za slovom “hráč” vkladá slovné spojenie
“alebo člen realizačného tímu”, za slovným spojením “hráč” sa vkladá slovné spojenie “alebo
člen realizačného tímu”, za slovným spojením “pozastavený výkon športu” sa vkladá slovné
spojenie “alebo akejkoľvek funkcie” a celý odstavec znie:
“e) prerušené a hráč alebo člen realizačného tímu bol v dohrávanej časti súťažného stretnutia
vylúčený, hráč alebo člen realizačného tímu má okamžite pozastavený výkon športu alebo
akejkoľvek funkcie až do rozhodnutia disciplinárnej komisie.”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
21. V článku 51 odsek 1 sa za slovným spojením “alebo záväzného rozhodnutia” vypúšťa
slovné spojenie “alebo kto bol odsúdený za trestný čin športovej korupcie 14”.

Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe Senátu DK pre ochranu
integrity súťaže.
22. V článku 51 odsek 2 sa slovné spojenie “futbalové predpisy” nahrádza slovným spojením
“predpisy FIFA, UEFA, SFZ alebo záväzné rozhodnutie”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe Senátu DK pre ochranu
integrity súťaže.
23. V článku 51 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
“(4) Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo iný člen sa dopustí
disciplinárneho previnenia podľa odsekov 1 a 2, možno podľa závažnosti uložiť pokutu alebo
ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.”
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe Senátu DK pre ochranu
integrity súťaže, ktorou sa navrhuje pridať ustanovenie o zodpovednosti klubov za prípadné
spáchanie previnenia ich členmi.
24. V článku 52 odsek 3 písm. a) sa na úvod odstavca vkladá slovné spojenie “sa dopustí
konania, ktoré smeruje k”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe Senátu DK pre ochranu
integrity súťaže.
25. V článku 52 odsek 3 písm. c) sa slovo “poškodí” v texte nahrádza slovom “naruší” a slovo
“poškodiť” sa nahrádza slovom “narušiť”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe Senátu DK pre ochranu
integrity súťaže.
26. V článku 52 odsek 4 a znie:
“(4) Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
a) odseku 3 písm. a) za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich prisľúbenie, sa uloží
pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu
funkcie na 2 roky až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho
poriadku,
b) odseku 3 písm. a) bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich prisľúbenia, sa uloží
pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu
funkcie na 1 až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
c) odseku 3 písm. b) až e) 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.”
Dôvody: Zmena vyplývajúca z aplikačnej praxe senátu DK pre ochranu integrity súťaže z
dôvodu, aby žiadne konanie, ktoré napĺňa znaky tzv. manipulácií s priebehom alebo
výsledkami stretnutí, mohlo byť adekvátne potrestané. Za týmto účelom sa navrhuje aj úprava
sadzieb tak, aby odzrkadľovali závažnosť previnenia. Uvedená zmena je najdôležitejšia v
rámci uvedenej novely.

27. V článku 52 odsek 5 sa za slovo “pozastavenie” vkladá slovo “výkonu”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe Senátu DK pre ochranu
integrity súťaže.
28. V článku 52 odsek 7 sa za slovo “podľa” vkladá slovo “miery”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe Senátu DK pre ochranu
integrity súťaže.
29. V článku 63 odsek 1 písm. b) sa vypúšťa slovo “vykázaného”.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
30. V článku 65 odsek 1 sa za slovným spojením “na internete” vkladá slovné spojenie “na
sociálnych sieťach”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca zo zmien Disciplinárneho poriadku FIFA v roku 2019 a
rozhodovacej a aplikačnej praxe DK SFZ.
31. V článku 65 odsek 1 sa na konci odseku vypúšťa slovné spojenie “alebo Kódexu
futbalovej etiky”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe DK SFZ a prijatia nového
predpisu Etického kódexu SFZ.
32. V článku 65 odsek 2 sa za slovným spojením “pozastavenie výkonu športu” vypúšťa
čiarka a slovné spojenie “pozastavenie výkonu” a vkladá nové slovné spojenie “na 4 súťažné
stretnutia alebo až 6 mesiacov ”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe DK SFZ.
33. V článku 65 sa vkladá nový odsek 3 a znie:
“(3) Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo iný člen sa opakovane
dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, možno uložiť pokutu alebo ďalšie
disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.”
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe DK SFZ.
34. V článku 76 odsek 1 sa mení a celý odsek znie:
“Ak bol hráč alebo člen realizačného tímu 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 alebo člen realizačného tímu
sa previnil, hneď po stretnutí, a zodpovedný zástupca klubu toto prevzatie potvrdil svojim

podpisom, hráč alebo člen realizačného tímu má po stretnutí pozastavený výkon športu alebo
akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu.”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
35. V článku 76 odsek 2 sa slovné spojenie “osoba uvedená v odseku 1” nahrádza slovným
spojením “bol hráč”.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
36. V článku 76 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 až 9 sa označuje ako odsek 3 až 8.
37. V článku 76 odsek 3 sa slovné spojenie “osoba uvedená v odseku 3” nahrádza slovným
spojením “bol člen realizačného tímu”.
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
38. V článku 76 odsek 4 sa mení a celý odsek znie:
“(4) Člen realizačného tímu, ktorý bol vylúčený, je povinný odísť do hľadiska, prípadne do iného
priestoru, ktorý určí organizátor tak, aby nedošlo k jeho ohrozeniu alebo napadnutiu. Táto
osoba má počas zostávajúcej časti stretnutia zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať
s hráčmi a ostatnými členmi realizačného tímu v technickej zóne.”
Dôvody: Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá
(IFAB) v Škótsku (Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia
Pravidiel futbalu 2019/2020. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po
dvojročnom, celosvetovom experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných
tímov za nešportové správanie.
39. Za článok 76 sa vkladá nový článok 76a a znie:
“čl. 76a - Predbežné opatrenie vo veciach narušenia integrity súťaže
1. Ak sa vedie disciplinárne konanie vo veci disciplinárnych previnení narušenia integrity
súťaže (čl. 51 a čl. 52), môže disciplinárny orgán predbežným opatrením pozastaviť
výkon športu, výkon funkcie alebo účasť na všetkých aktivitách spojených s futbalom
až právoplatného skončenia disciplinárneho konania vo veci samej. Predbežné
opatrenie uložené podľa prvej vety môže trvať najviac 2 roky.

2. Disciplinárny orgán, ktorý rozhodol o uložení predbežného opatrenia podľa odseku 1,
je povinný dôvodnosť jeho trvania priebežne skúmať.
3. Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je možné možné podať odvolanie podľa článkov 81
až 84, ktoré nemá odkladný účinok.
4. Doba, po ktorú bolo fyzickej osobe uložené predbežné opatrenie podľa odseku 1, sa
započíta do doby disciplinárnej sankcie uloženej vo veci samej; ak nie je započítanie
možné, táto doba sa pri uložení sankcie alebo ochranného opatrenia primerane
zohľadní.”
Dôvody: Navrhuje sa osobitný prípad predbežného opatrenia, ktoré by bolo možné uložiť len
v prípadoch tzv. korupčných previnení. Doposiaľ sa činnosť predbežne pozastavovala
všeobecným predbežným opatrením. Disciplinárne konanie vo veciach narušenia integrity
súťaže má však v porovnaní so štandardným disciplinárnym konaním svoje špecifiká a preto
sa žiada, aby pre tieto konania bolo v poriadku špeciálna úprava predbežného opatrenia, ktoré
bude mať osobitný režim.
40. V článku 78 odsek 3 písm. b) sa za slovným spojením “údaj o jej trvaní” vypúšťajú slová
“so stanovením dňa, hodiny a minúty jeho začiatku alebo aj dňa, hodiny a minúty jeho
ukončenia”.
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe DK SFZ.
41. V článku 83 odsek 1 písm. h) sa vypúšťa text za čiarkou a celý odsek znie:
“doklad o úhrade poplatku za odvolanie.”
Dôvody: Zmena vyplývajúca z rozhodovacej a aplikačnej praxe OK SFZ.
42. Za článok 90 sa vkladá nový čl. 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 90a
Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 26.8.2019
(1) V disciplinárnom konaní začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho
poriadku sa pokračuje podľa tohto disciplinárneho poriadku.
(2) Disciplinárne konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho
poriadku a úkony v ňom vykonané majú rovnaké účinky ako disciplinárne konanie začaté
a úkony vykonané podľa tohto disciplinárneho poriadku.
(3) Ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku upravujúce napomenutie a vylúčenie členov
realizačného tímu sa použijú na disciplinárne previnenia, ku ktorým došlo po nadobudnutí
účinnosti tohto disciplinárneho poriadku.
(4) Na disciplinárne previnenia, ku ktorým došlo pred nadobudnutím účinnosti tohto
disciplinárneho poriadku, sa použije disciplinárny poriadok účinný do 25.8.2019; to platí aj
na dohrávané súťažné stretnutia majstrovskej súťaže, ktorej kolo sa podľa rozpisu súťaží
malo odohrať do 25.8.2019.
(5) Napomenutia a vylúčenia udelené pred účinnosťou tejto novely zostávajú v platnosti.
Dôvody: Navrhuje sa doplniť samostatné prechodné ustanovenie čl. 90a, ktoré upraví časovú
pôsobnosť zmien a doplnení novely disciplinárneho poriadku tak, aby bola čo najviac

zabezpečená integrita súťaže (aby nové pravidlá boli platné pre všetky stretnutia toho istého
súťažného kola).
43. Poznámka pod čiarou č. 2 - zmena “§ 3 písm. g) ZoŠ” na “§ 3 písm. i) ZoŠ”
Dôvod: Legislatívno-technická úprava číslovania a zosúladenie so zmenou Stanov

44. Poznámka pod čiarou č. 12 - zmena “článku 30 ods. 8 stanov” na “článok 29 ods. 8
Stanov”
Dôvod: Legislatívno-technická úprava číslovania a zosúladenie so zmenou Stanov.

45. Vypustenie poznámky pod čiarou č. 14
Doterajšia poznámka pod čiarou 15 až 30 sa označuje ako odsek 14 až 29.
Dôvod: Z dôvodu vypustenia slovného spojenia “alebo kto bol odsúdený za trestný čin
športovej korupcie” v článku 51 odsek 1 za slovným spojením “alebo záväzného rozhodnutia”
vypúšťa sa zrušuje odkaz pod čiarou č. 14.

46. Poznámka pod čiarou č. 23 - zmena “článku 12 ods. 6 stanov” na “článok 12 ods. 8
Stanov”
Dôvod: Legislatívno-technická úprava číslovania a zosúladenie so zmenou Stanov

47. Poznámka pod čiarou č. 25 - zmena “§ 93 ods. 7 ZoŠ” na “§ 92 ods. 7 ZoŠ”
Dôvod: Legislatívno-technická úprava číslovania a zosúladenie so zmenou Stanov

Čl. II
Tento disciplinárny poriadok SFZ schválil výkonný výbor dňa 22.08.2019.

