
Disciplinárny poriadok Banskobystrickej hokejbalovej únie 

1. Úvodné ustanovenia. 

a. Účelom tohto Disciplinárneho poriadku je riešiť priestupky jednotlivcov 

a tímov,  a prípadné protesty tímov počas súťaží riadených Banskobystrickou 

hokejbalovou úniou (ďalej len BBHbÚ).  

b. Tento disciplinárny poriadok je záväzný pre každý tím a každého hráča, ktorý 

účinkuje v súťažiach BBHbÚ (1.SHbL_STRED, 2.SHbL-BB, Letná liga, 

turnaje pod hlavičkou BBHbÚ a pod.). Vedúci, resp. kapitáni jednotlivých 

tímov sú povinní informovať hráčov a prípadne funkcionárov svojho tímu 

o Pravidlách hokejbalu 2013 (dostupné na web stránke BBHbÚ – 

www.bbhbu.sk, dostupné u časomeračov) a taktiež o zmenách v pravidlách, na 

ktoré sú vopred upozornení prostredníctvom internetovej stránky 

www.bbhbu.sk, na zasadnutiach výboru BBHbÚ a prostredníctvom rozhodcov 

aj pred začiatkom zápasu, v ktorom je pre daný tím takéto pravidlo použité 

prvý krát. NEZNALOSŤ PRAVIDIEL NEOSPRAVEDLŇUJE ŽIADEN TÍM 

A ANI ŽIADNEHO HRÁČA ČI FUNKCIONÁRA! V prípade akýchkoľvek 

námietok vyplývajúcich z pravidiel môže byť potrestaný okrem samotného 

hráča resp. funkcionára tímu aj vedúci tímu, ktorý je zodpovedný za to, aby 

každý hráč jeho tímu bol o pravidlách oboznámený.  

c. O výške trestov za jednotlivé priestupky SA ROZHODUJE VÝLUČNE 

PODĽA TOHTO DISCIPLINÁRNEHO PORIADKU a na základe 

skutočností, ktoré je hlavný rozhodca povinný zaznamenať do zápisu 

o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. Hlavný rozhodca je povinný uviesť  

do zápisu o stretnutí svoje vyjadrenie k nasledovným situáciám: 

 Dva osobné tresty (10 min.) pre jedného hráča v tom istom stretnutí 

(popísať dôvod udelenia týchto trestov) 

 Trest 5 min. + osobný trest do konca stretnutia (DKZ) 

 Trest v hre 

 Iné priestupky hráčov alebo funkcionárov, ktoré narušili pokojný 

a férový priebeh zápasu 

 Za 3 vyššie tresty (aj za tri osobné tresty v troch zápasoch počas 

sezóny) má hráč automaticky STOP na jeden zápas bez toho, aby 

tento zákaz štartu udelila Disciplinárna komisia. Ak budú 

nasledovať u toho istého hráča po odsedení trestu ďalšie 2 vyššie 

tresty automaticky sedí 2 zápasy. Po odsedení takýchto trestov, sa 

už hráčovi bude započítavať za každý 1 vyšší trest automaticky 

STOP na jeden zápas.  

d. Do zápisu o stretnutí majú právo aj vedúci alebo kapitáni jednotlivých tímov 

napísať svoje vyjadrenia k prípadným situáciám, na základe ktorých vzniká 

disciplinárne konanie. Zápis o stretnutí hlavný rozhodca skontroluje, rovnako 

sú ho POVINNÍ skontrolovať aj vedúci oboch tímov a prípadné nezrovnalosti 

oznámiť ihneď rozhodcovi a zapisovateľom. Chyby sa opravia a zápis  

musia vedúci tímov POVINNE BEZ VYZVANIA podpísať. Ak na zápise 

o stretnutí bude chýbať podpis vedúceho tímu, žiadne opravy a námietky jeho 

tímu voči zápisu a prípadne konaniu Disciplinárnej komisie nebudú brané 

ďalej do úvahy (to sa týka aj kanadského bodovania, obzvlášť asistencií). 

2. Disciplinárne konanie. 

a. Disciplinárnym konaním sa rozumie prerokovanie akéhokoľvek priestupku 

spôsobeného jednotlivcom či tímom, prípadne prerokovanie protestu  

na zasadnutí Disciplinárnej komisie BBHbÚ. Poplatok za disciplinárne 



konanie je 10€. Disciplinárne konanie sa môže začať až po zaplatení tohto 

poplatku a nikdy nie vopred. Účelom disciplinárneho konania je spravodlivo 

a v čo najkratšom čase objasniť záležitosť, ktorá si disciplinárne konanie 

vyžiadala. 

b. Priestupkom v písmene a) tohto bodu sa rozumie: 

 Dva osobné tresty pre jedného hráča v tom istom stretnutí (popísať 

dôvod udelenia týchto trestov) 

 Trest 5 min. + osobný trest do konca stretnutia (DKZ) 

 Trest v hre 

 Iné priestupky hráčov alebo funkcionárov, ktoré narušili pokojný 

a férový priebeh zápasu 

 Úmyselné ovplyvňovanie výsledku zápasov, ktoré má za následok 

poškodenie, resp. znevýhodnenie iných tímov 

 Nabádanie činovníkov stretnutia k nespravodlivému rozhodovaniu 

3. Disciplinárna komisia. 

Disciplinárnu komisiu tvoria stáli členovia výboru BBHbÚ (predseda 

a podpredsedovia). Hlasovania sa nesmie zúčastniť zástupca tímu, ktorého (resp. hráča 

ktorého) sa disciplinárne konanie týka. Previnilý jednotlivec alebo zástupca jeho tímu 

JE VŠAK POVINNÝ zúčastniť sa disciplinárneho konania. V opačnom prípade je 

previnilcovi uložený NAJVYŠŠÍ MOŽNÝ TREST za daný priestupok. 

4. Disciplinárne tresty. 

V disciplinárnom konaní je možné jednotlivcom uložiť nasledovné tresty: 

a. Hráčovi je možné uložiť trest zastavenia hráčskej činnosti na presný počet 

súťažných zápasov, pokiaľ je trest kratší ako 6 mesiacov. 

b. Hráčovi pri menej závažných priestupkoch je možné uložiť podmienečný 

trest na maximálne 5 zápasov. V prípade, že počas plynutia podmienečného 

trestu sa hráč opäť dopustí priestupku, je mu automaticky zastavená činnosť na 

taký počet zápasov, aká bola dĺžka pôvodného podmienečného trestu, navyše 

mu je udelený ďalší trest za nový priestupok. 

c. Hráčovi je možné uložiť trest zastavenia hráčskej činnosti na presne určené 

časové obdobie, ak je trest vyšší ako pol roka, a to za obzvlášť závažné 

previnenia. 

d. Kapitánovi, trénerovi, prípadne funkcionárovi tímu je možné uložiť trest 

zákazu výkonu svojej funkcie na presne určený počet zápasov, pokiaľ ide 

o trest kratší ako 6 mesiacov, resp. na časovo vymedzenú dobu, ak je trest dlhší 

ako 6 mesiacov. 

V disciplinárnom konaní je možné kolektívu uložiť nasledovné tresty: 

a. Kontumácia zápasu v neprospech tímu 

b. Trest odrátania bodov v tabuľke 

c. Trest zastavania činnosti pre tím 

d. Peňažná pokuta do výšky 300€ 

e. Vylúčenie zo súťaže 

O udelení jednotlivých trestov rozhoduje Disciplinárna komisia podľa tohto 

Disciplinárneho poriadku. 

5. Trest zastavenia činnosti. 

Udeľuje sa hráčovi podľa sadzobníka trestov uvedeného v tomto Disciplinárnom 

poriadku. Trest je účinný odo dňa rozhodnutia Disciplinárnej komisie o jeho uložení 

ale môže mať aj spätnú platnosť (v prípadoch, keď bol hráčovi odobratý registračný 

preukaz priamo po zápase, sa za začiatok platnosti trestu považuje deň odobratia 

registračného preukazu). Ak trest nepresahuje časové obdobie 6 mesiacov, ukladá sa 



ako trest na určitý počet ligových zápasov, pričom sa berú do úvahy len skutočne 

odohraté zápasy a nie odložené zápasy. Pokiaľ trest uplynul, hráč sa môže zúčastniť 

odloženého zápasu, ktorý sa mal hrať v termíne, kedy trest platil. Najvyšší možný 

trest je trest zastavenia činnosti v súťažiach BBHbÚ doživotne, a to za obzvlášť 

závažné priestupky voči pravidlám. O takomto treste rozhoduje Disciplinárna 

komisia.  

 

6. Trest zákazu výkonu funkcie. 

Udeľuje sa len kapitánom, asistentom kapitána, trénerom, vedúcim tímu 

a funkcionárom tímu. Hráčom (kapitánovi, resp. asistentom) sa tento trest môže udeliť 

spoločne s trestom zastavenia činnosti alebo aj bez neho. Pokiaľ bol hráčovi udelený 

len trest zákazu výkonu funkcie, môže na stretnutie nastúpiť, ale nesmie vykonávať 

svoju funkciu kapitána, asistenta, vedúceho alebo trénera. Trest sa ukladá na počet 

stretnutí, ak nepresahuje hranicu 6 mesiacov. Trest je možné uložiť za nedostatočné 

informovanie hráčov svojho tímu o pravidlách, nepodpisovanie zápisov o stretnutí, 

neúčasť na výboroch BBHbÚ, keď bola na ňom povinná účasť a pod. 

7. Kontumácia zápasu v neprospech tímu. 

Udeľuje sa len vtedy ak dosiahnutý výsledok bol v prospech previnilého tímu, 

v prípadoch, ak sa jedná o nasledovné priestupky: 

a. Neoprávnený štart hráča 

 Z tohto pravidla existuje výnimka. Ak je hráč oprávnený nastúpiť  

na zápas (neplynie mu trest), ale kapitán, resp. vedúci tímu ho 

zabudol napísať na súpisku, zápas sa nekontumuje a postupuje sa 

nasledovne: Hráč je vykázaný zo zápasu, nesmie sa ho už zúčastniť. 

Jeho tím je potrestaný 2 min. trestom pre hráčsku lavicu a všetky 

góly, ktoré tento hráč do zistenia situácie dosiahol, sa anulujú. Pokiaľ 

dosiahol len asistencie, góly ostávajú v platnosti. 

b. Odstúpenie tímu zo zápasu 

c. Odmietnutie pokračovať v hre aj po výzve hlavného rozhodcu 

d. Nedostatočný počet hráčov schopných zahájiť, resp. pokračovať v hre  

(aj v dôsledku udelených trestov na ihrisku) 

e. Inzultácia rozhodcu alebo iného činovníka stretnutia 

f. Šarvátka s divákmi, hromadná bitka na ploche spôsobená výlučne hráčom 

(hráčmi) jedného tímu 

Pri zistení alebo vzniknutí akejkoľvek situácie popísanej v tomto bode je hlavný 

rozhodca oprávnený ukončiť OKAMŽITE stretnutie (okrem výnimky v písm. a) 

a prehlásiť ho za skontumované v prospech tímu, ktorý sa neprevinil, pokiaľ priebežný 

stav nie je pre tento tím výhodnejší ako kontumácia. 

8. Trest odrátania bodov v tabuľke. 

Udeľuje sa kolektívom za obzvlášť závažné porušenia pravidiel, ktoré mohli byť 

spôsobené aj jednotlivcom. Udeľuje sa najmä vtedy, ak je dokázateľné manipulovanie 

s výsledkami zápasov, prípadne za očividné vypustenia zápasu s cieľom znevýhodniť 

iné tímy výsledkom zápasu. V tomto prípade sa tento trest uloží rovnako tímu, ktorý 

zápas takýmto spôsobom vyhral a aj tímu, ktorý prehral, pokiaľ sa nedá jednoznačne 

dokázať, že niektorí z tímov nebol do porušenia pravidiel zapojený. O výške odrátania 

bodov rozhoduje s konečnou platnosťou Disciplinárna komisia podľa závažnosti 

zistených okolností. Tento trest je možné uložiť aj v iných prípadoch (napr. napadnutie 

a inzultácia rozhodcu hráčmi, funkcionármi alebo fanúšikmi tímu; hromadná bitka 

a pod.) spoločne s trestami zastavenia činnosti a zákazu výkonu funkcie. 

9. Trest zastavenia súťažnej činnosti pre tím. 



Udeľuje sa kolektívom hlavne v prípadoch, keď majú peňažné podlžnosti voči 

BBHbÚ, odmietajú zaplatiť udelené peňažné pokuty, majú na súpiske kedykoľvek 

pred začiatkom súťaže alebo v jej priebehu menej ako 10 hráčov, alebo aj v prípadoch, 

keď tím opustí zápas pred jeho koncom. O dĺžke zastavenia súťažnej činnosti 

rozhoduje Disciplinárna komisia (DK) podľa závažnosti situácie, spravidla do 

vyrovnania podlžností. Pokiaľ bol trest udelený za odstúpenie tímu zo zápasu alebo 

kvôli iným dôvodom (inzultácia činovníka stretnutia a pod.), rozhodne o treste DK. 

10. Peňažná pokuta. 

Udeľuje sa len kolektívom za obzvlášť závažné priestupky ako ovplyvňovanie 

výsledkov zápasov, úmyselné nenastúpenie na zápas, ktorého výsledok ovplyvní 

negatívne iné kolektívy. Tento trest je možné udeliť spoločne s inými trestami pre 

kolektívy. Trest sa môže udeliť až do výšky 300€. O jeho výške rozhoduje DK. Trest 

sa udeľuje aj kolektívu, ktorý napriek víťazstvu v nižšej súťaži odmietne nasledujúci 

rok začať súťaž, do ktorej postúpil. V opačnom prípade je kolektívu udelený trest 

zákazu činnosti na 1 rok a takýto trest je udelený aj všetkým hráčom tohto tímu. Jediná 

výnimka je prenechanie svojho miesta v súťaži inému tímu. V prípade, že v tíme 

ostane minimálne 60% pôvodných hráčov a tím sa premenuje, považuje sa nový tím za 

nástupnícky tím a preberá VŠETKY POVINNOSTI svojho predchodcu (peňažné 

podlžnosti, tresty, povinnosť začať sezónu v súťaži, v ktorej mal hrať predchodca 

a pod.) 

11. Vylúčenie kolektívu zo súťaže. 

Tento trest sa udeľuje v prípade tretej kontumácie v neprospech kolektívu v jednej 

sezóne ale môže sa udeliť aj za obzvlášť závažné previnenie sa kolektívu voči 

pravidlám (manipulovanie s výsledkami, opakované útoky na činovníkov stretnutí 

hráčmi kolektívu a pod.). Po jeho udelení majú automaticky do konca aktuálnej sezóny 

a v nadchádzajúcej sezóne zastavenú činnosť aj všetci hráči tímu a je im zakázané 

prestupovať. 

12. Žiadosť o zníženie trestu. 

Potrestaný jednotlivec alebo kolektív môže podať do 14 dní písomnú žiadosť 

o zníženie udeleného trestu. Súčasťou žiadosti je poplatok 5€, ktorý bude vrátený 

v prípade, že Disciplinárna komisia potvrdí pôvodný trest. Disciplinárna komisia je 

povinná v prípade takejto žiadosti prerokovať priestupok v čo najkratšom termíne 

a buď potvrdiť svoje pôvodné rozhodnutie a vrátiť poplatok 5€ alebo zmierniť 

pôvodný trest. Ak Disciplinárna komisia trest zmierni, poplatok 5€ sa žiadateľovi 

nevracia. 

13. Registrácia. 

a. Registrácia hráčov je spoplatnená čiastkou 25€ na celú sezónu.  

b. Pri doregistrovávaní hráčov sa poplatok nemení počas celej sezóny. 

Doregistrovať hráča môže kolektív kedykoľvek počas sezóny, najneskôr do 

štvrtka 20:00 hod. (aby mohol hráč nastúpiť v najbližšom súťažnom kole). 

c. Doregistrovanie hráča pred zápasom nie je možné. 

d. Koniec dopisovania hráčov je stanovený 5 kôl pred koncom základnej časti tej 

súťaže, ktorej základná časť sa podľa kalendára BBHbÚ končí skôr. 

14. Prestupy. 

a. Prestupom sa rozumie akákoľvek zmena pôsobiska jednotlivého hráča počas 

sezóny. Ak dôjde k premenovaniu tímu, nepovažuje sa to za prestup. 

Prestupom nie je dopísanie nového hráča na súpisku, ak je tento hráč novým 

hráčom alebo voľným hráčom. Voľným hráčom sa hráč stáva automaticky  

po skončení sezóny a je ním až do najbližšej registrácie. Tým pádom sa môže 



po skončení sezóny zaregistrovať do akéhokoľvek klubu a nepovažuje sa to  

za prestup. 

b. Počas sezóny môžu hráči prestúpiť najviac 2 krát. Prestupové obdobie sa 

začína 1. zápasom súťažného ročníka a končí sa vždy 5 kôl pred koncom 

základnej časti súťaže, ktorá sa podľa kalendára BBHbÚ končí v danej sezóne 

skôr. 

c. Poplatok za prvý prestup v sezóne je 5€, za druhý prestup v sezóne 10€. 

Hosťovanie nie je v rámci súťaží BBHbÚ povolené. Nie je potrebné, aby 

s prestupom hráča súhlasil jeho bývalý tím, nakoľko v súťažiach BBHbÚ nie 

sú hráči so svojim tímom nijako zmluvne viazaní. 

15. Záverečné ustanovenia. 

a. Platnosť tohto Disciplinárneho poriadku začína dňom 28.8.2013 a jeho 

platnosť končí vydaním nového Disciplinárneho poriadku. 

b. Disciplinárny poriadok môže byť dopĺňaný o nové body kedykoľvek počas 

jeho platnosti po schválení výborom BBHbÚ resp. Disciplinárnej komisie. 

c. Súčasťou tohto Disciplinárneho poriadku je Sadzobník trestov – Príloha 1. 

a Príloha II. 



Príloha I. – Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov (hráči, funkcionári, 

tréneri) 

1. Nešportové správanie sa na ihrisku: 

Za nešportové správanie sa na ihrisku sa považuje každé správanie jednotlivca, ktoré 

narušuje dojem z hry a jej športový priebeh v duchu fair-play, ako napríklad: 

a. Pokrikovanie na ihrisku  

b. Úmyselné zdržiavanie hry pred vhadzovaním, pri striedaniach a pod. 

c. Nedodržiavanie predpísaného postavenia na vhadzovaní po predchádzajúcom 

upozornení rozhodcu 

d. Predstieranie zranenia 

e. Zakončenie akcie s úmyslom strieľať na bránku, odstrelenie, zakopnutie alebo 

zahodenie loptičky po prerušení hry 

f. Nedodržanie predpísaného výstroja 

g. Iné podobné prípady pohoršujúceho správania sa, či opakované úmyselné 

porušovanie pravidiel 

TREST: Za dva 10 minútové tresty v tom istom zápase a následnom osobnom treste do konca 

zápasu v dôsledku porušení pravidiel v bode 1. je možné uložiť nasledovné tresty: 

- napomenutie 

- podmienečný trest zastavenia činnosti na 1-5 zápasov 

- zastavenie činnosti na 1-3 zápasy 

 

2. Nešportové správanie sa voči súperovi, spoluhráčovi, trénerovi, usporiadateľovi  

a divákom: 

a. Nadávky, vulgárne správanie, posunky, pľuvanie, rasistické poznámky, alebo 

iné dehonestujúce správanie sa, ktoré má poškodeného ponížiť alebo 

zosmiešniť 

TREST: Podľa uváženia rozhodcu 10 minútový osobný trest alebo ihneď osobný trest  

do konca zápasu pri prvom porušení pravidiel. Pri nasledujúcom porušení pravidiel podľa 

tohto bodu ďalšie 10 minútové tresty. 

- podmienečný trest zastavenia činnosti na 3-5 zápasov (len pri osobnom treste do 

konca zápasu v dôsledku dvoch 10 minútových trestov) 

- zastavenie činnosti na 1-5 zápasov 

 

b. Hrubé urážky a vyhrážanie sa (fyzickým napadnutím a pod.) 

TREST: Okamžitý osobný trest do konca zápasu 

- zastavenie činnosti na 3-7 zápasov 

 

 

3. Nešportové správanie sa voči rozhodcom, zapisovateľom, časomeračom, alebo 

funkcionárom riadiacich orgánov 

a. S rozhodcom má podľa pravidiel právo diskutovať na ploche len kapitán alebo 

asistent kapitána, keď na hracej ploche nie je prítomný kapitán, prípadne 

kapitán, alebo asistent kapitána, ak si diskusiu s nimi vyžiada rozhodca. 

Ostatní hráči nemajú právo diskutovať, vyjednávať, alebo inak 

pripomienkovať rozhodovanie rozhodcu alebo výkon funkcie zapisovateľov 

a časomeračov. 

TREST: Napomenutie hráča prostredníctvom kapitána tímu, po opakovanom porušení  

10 minútový osobný trest. Po dvoch osobných trestoch v tomto písmene sa ukladá: 

- napomenutie 

- podmienečný trest na 1-2 zápasy 



b. Diskutovanie o uloženom treste, kritizovanie, posunky, zosmiešňovanie, 

provokačné tlieskanie, hrubé protestovanie, hanlivé výroky, neposlúchanie 

rozhodcu a pod. 

TREST: 10 minútový osobný trest. Po dvoch osobných trestoch v tomto písmene sa ukladá: 

- podmienečný trest na 3-5 zápasov 

- nepodmienečný trest na 1-5 zápasov 

 

c. Hrubé urážky a vulgárne výrazy a posunky, pľuvanie, vyhrážanie sa a pod. 

TREST: Osobný trest do konca zápasu alebo podľa uváženie rozhodcu Trest v hre.  

Na základe nich sa ukladajú nasledovné tresty: 

- nepodmienečný trest na 2-6 zápasov  

- nepodmienečný trest na 4-10 zápasov (pri uložení Trestu v hre) 

 

4. Previnenia jednotlivcov súvisiace so zakázaným spôsobom hry (fauly a pod.): 

a. Priestupky hráčov, ktorých sa dopustili v neprerušenej hre v boji o loptičku 

ÚMYSELNE, ak nedošlo k zraneniu hráča. 

TREST: Uloženie trestu 5 min. + DKZ alebo podľa uváženia rozhodcu pri obzvlášť 

nešportovom a hrubom zákroku s očividným úmyslom zraniť protihráča Trest v hre.  

Na základe uložených trestov: 

- zastavenie činnosti na 2-6 zápasov 

- zastavenie činnosti na 4-10 zápasov (pri Treste v hre) 

 

b. Priestupky hráčov, ktorých sa dopustili v neprerušenej hre v boji o loptičku 

ÚMYSELNE, ak došlo k zraneniu hráča, obzvlášť ak to malo za následok jeho 

odstúpenie z hry, najmä jeho následnú práceneschopnosť. 

TREST: Uloženie trestu 5 min. + DKZ alebo podľa uváženia rozhodcu pri obzvlášť 

nešportovom a hrubom zákroku s očividným úmyslom zraniť protihráča Trest v hre. 

Na základe uložených trestov: 

- zastavenie činnosti na 5-11 zápasov 

- zastavenie činnosti na 6 mesiacov až 2 roky (pri Treste v hre, prípadne ak bola 

práceneschopnosť zraneného v dôsledku ÚMYSELNÉHO zranenia dlhšia ako  

1 týždeň) 

- výnimočný trest zastavenia činnosti (2 roky až doživotne) v prípade, že došlo 

k závažnému ÚMYSELNÉMU zraneniu súpera, ktoré spôsobilo jeho dlhodobú 

práceneschopnosť alebo ho ohrozovalo na živote 

 

5. Fyzické napadnutie súpera mimo boj o loptičku, napadnutie spoluhráča, trénera alebo 

funkcionára, bitka, opakované napadnutia na hracej ploche, vyvolanie hromadnej 

bitky a pod.: 

a. Šklbaním, vrážaním, sotením, ťahaním za dres, ťahaním za vlasy, úmyselným 

vystrelením loptičky a iným podobným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu 

napadnutého. 

TREST: Uloženie trestu 5 min. + DKZ alebo podľa uváženia rozhodcu pri obzvlášť 

nešportovom a hrubom zákroku s očividným úmyslom zraniť napadnutého Trest v hre. 

Každému hráčovi, ktorý sa navyše do konfliktu zapojí vyskočením zo striedačky, prípadne 

brankárovi, ktorý počas šarvátky opustí svoje bránkovisko (aj keď len s úmyslom oddeľovať 

aktérov) je rozhodca povinný uložiť 10 min. osobný trest a následne ak sa zapoja do šarvátky 

príslušné tresty. 

Na základe uložených trestov: 

- zastavenie činnosti na 2-6 zápasov 



- zastavenie činnosti na 4-10 zápasov (pri Treste v hre) 

 

b. Kopnutím, udretím rukou, hlavou, hokejkou, vrátane pokusu o kopnutie alebo 

udretie, podrážanie napadnutého, ak nedošlo k zraneniu napadnutého. 

TREST: Uloženie trestu 5 min. + DKZ alebo podľa uváženia rozhodcu pri obzvlášť 

nešportovom a hrubom zákroku s očividným úmyslom zraniť napadnutého Trest v hre. 

Každému hráčovi, ktorý sa navyše do konfliktu zapojí vyskočením zo striedačky, prípadne 

brankárovi, ktorý počas šarvátky opustí svoje bránkovisko (aj keď len s úmyslom oddeľovať 

aktérov) je rozhodca povinný uložiť 10 min. osobný trest a následne ak sa zapoja do šarvátky 

ďalšie príslušné tresty. 

Na základe uložených trestov: 

- zastavenie činnosti na 3-7 zápasov 

- zastavenie činnosti na 5-11 zápasov (pri Treste v hre) 

 

c. Akýmkoľvek spôsobom fyzického útoku, ak došlo k zraneniu napadnutého, 

obzvlášť ak malo za následok jeho práceneschopnosť. 

TREST: Uloženie trestu 5 min. + DKZ alebo podľa uváženia rozhodcu pri obzvlášť 

nešportovom a hrubom zákroku s očividným úmyslom zraniť napadnutého Trest v hre. 

Každému hráčovi, ktorý sa navyše do konfliktu zapojí vyskočením zo striedačky (aj keď len 

s úmyslom oddeľovať aktérov) je rozhodca povinný uložiť 10 min. osobný trest a následne ak 

sa zapoja do šarvátky ďalšie príslušné tresty. 

Na základe uložených trestov: 

- zastavenie činnosti na 5-11 zápasov 

- zastavenie činnosti na 6 mesiacov až 2 roky (pri Treste v hre, prípadne ak bola 

práceneschopnosť zraneného v dôsledku zranenia dlhšia ako 1 týždeň) 

- výnimočný trest zastavenia činnosti (2 roky až doživotne) v prípade, že došlo 

k závažnému zraneniu súpera, ktoré spôsobilo jeho dlhodobú práceneschopnosť alebo 

ho ohrozovalo na živote 

 

6. Fyzické napadnutie súpera diváka, spoluhráča, súpera, funkcionára, oplácanie 

napadnutia mimo hracej plochy. 

a. Akýmkoľvek spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého. 

TREST: Uloženie osobného trestu do konca zápasu alebo podľa uváženia rozhodcu  

pri obzvlášť nešportovom a hrubom zákroku s očividným úmyslom zraniť napadnutého Trest 

v hre, pokiaľ je aktér pred vykonaním priestupku hráčom, ktorý sa môže do zápasu zapojiť. 

Zaznamenanie priestupku do zápisu o stretnutí v ostatných prípadoch. 

Na základe uložených trestov: 

- zastavenie činnosti na 2-8 zápasov 

 

b. Akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého, obzvlášť ak malo 

za následok práceneschopnosť napadnutého. 

TREST: Uloženie osobného trestu do konca zápasu alebo podľa uváženia rozhodcu  

pri obzvlášť nešportovom a hrubom zákroku s očividným úmyslom zraniť napadnutého Trest 

v hre, pokiaľ je aktér pred vykonaním priestupku hráčom, ktorý sa môže do zápasu zapojiť. 

Zaznamenanie priestupku do zápisu o stretnutí v ostatných prípadoch. 

Na základe uložených trestov: 

- zastavenie činnosti na 5-11 zápasov 

- zastavenie činnosti na 6 mesiacov až 2 roky (ak bola práceneschopnosť zraneného 

v dôsledku zranenia dlhšia ako 1 týždeň) 



- výnimočný trest zastavenia činnosti (2 roky až doživotne) v prípade, že došlo 

k závažnému zraneniu napadnutého, ktoré spôsobilo jeho dlhodobú práceneschopnosť 

alebo ho ohrozovalo na živote 

 

7. Fyzické napadnutie rozhodcu, zapisovateľov, časomeračov na hracej ploche, mimo nej 

a aj mimo areálu ihriska akýmkoľvek spôsobom. 

TREST: Uloženie Trestu v hre, pokiaľ je aktér pred vykonaním priestupku hráčom, ktorý sa 

môže do zápasu zapojiť. Zaznamenanie priestupku do zápisu o stretnutí v ostatných 

prípadoch. 

Na základe uložených trestov: 

- zastavenie činnosti na 5-11 zápasov (v prípade fyzického napadnutia rozhodcu, 

zapisovateľov, časomeračov na ploche bez následkov zranenia) 

- zastavenie činnosti na 6 mesiacov až 2 roky (za napadnutie rozhodcu, zapisovateľov, 

časomeračov mimo hracej plochy alebo mimo areálu ihriska, obzvlášť ak napadnutie 

malo za následok zranenie) 

- výnimočný trest 2 roky až doživotne (ak napadnutie malo za následok 

práceneschopnosť napadnutého, prípadne ak to nebol prvý fyzický útok toho istého 

previnilca na rozhodcu, zapisovateľa, či časomerača) 

 

8. Úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia – narušenie regulárnosti súťaže. 

TREST: Prerokovanie na Disciplinárnej komisii a následné uloženie trestu jednotlivcom, 

kolektívom, rozhodcom, zapisovateľom, či časomeračom.  

- v prípade jednotlivcov zastavenie činnosti 

- v prípade kolektívov zastavenie činnosti, odrátanie bodov v tabuľke, finančná pokuta 

do výšky 300,-€, prípadne vylúčenie zo súťaže 

- rozhodcom, zapisovateľom, časomeračom nevyplatenie odmien za výkon ich funkcie 

a doživotné zastavenie ich činnosti 

 

9. Nesprávnosť pri prestupoch a registrácii ako napríklad nesprávne uvádzanie údajov, 

ich zatajovanie alebo falšovanie, podlžnosti voči BBHbÚ. 

TREST: Prerokovanie na Disciplinárnej komisii a následné uloženie trestu jednotlivcom  

či kolektívom v podobe zastavenia činnosti pre jednotlivcov, zákazu výkonu funkcie  

pre jednotlivcov, resp. zastavenia činnosti pre kolektív. 

 

10. Neoprávnený štart, nástup hráča po vylúčení, štart v zastavenej činnosti počas 

plynúceho trestu, neoprávnený štart za iný klub, na cudzí, neplatný alebo sfalšovaný 

registračný preukaz a pod. v súťažnom stretnutí, ak na toto podujatie nebola udelená 

výnimka BBHbÚ pri turnajoch a pod. (Neplatí pre prípad, ak hráč bol oprávnený 

štartovať, ale nebol uvedený na súpiske). 

TREST: Ak bola skutočnosť zistená počas zápasu, rozhodca okamžite ukončí zápas 

v neprospech previnilého tímu. Ak sa skutočnosť zistí až po skončení zápasu, je zápas 

skontumovaný v neprospech previnilého tímu. Ak je výsledok dosiahnutý na hracej ploche 

výhodnejší pre poškodený tím, nechá sa v platnosti. Navyše sa ukladajú nasledovné tresty: 

- zastavenie činnosti na 2-5 zápasov pre hráča, ktorý nastúpil neoprávnene 

- kapitánovi a vedúcemu tímu je zastavený výkon funkcie na 5-10 zápasov 

- v obzvlášť závažných prípadoch po prerokovaní na Disciplinárnej komisii môžu byť 

tímu odrátané body z tabuľky, prípadne udelená finančná pokuta 100€ 

 

11. Falošné výpovede pred Disciplinárnou komisiou, nerešpektovanie rozhodnutí 

Disciplinárnej komisie a ďalšie porušenia nariadení BBHbÚ. 



TREST: zastavenie činnosti alebo zákaz výkonu funkcie, vylúčenie zo súťaže, finančná 

pokuta do výšky 300€ pre kolektív a ďalšie opatrenia podľa rozhodnutia Disciplinárnej 

komisie podľa tohto Disciplinárneho poriadku. 

 

Dôležité!!!: 
- V KAŽDOM PRÍPADE ZASADANIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE JE 

POVINNÍ ZÚCASTNIŤ SA JEJ PREVINILEC ALEBO ZÁSTUPCA JEHO 

TÍMU, V OPAČNOM PRÍPADE BUDE PREVINILCOVI ULOŽENÝ TREST 

V MAXIMÁLNEJ SADZBE ZA JEHO PRIESTUPOK! 

- POKIAĽ NEBOL UHRADENÝ POPLATOK 10€ ZA DISCIPLINÁRNE 

KONANIE (pri každom treste, ktorý ma za následok disc. konanie) PRIAMO PO 

ZÁPASE, MUSÍ BYŤ UHRADENÝ NA NAJBLIŽŠOM ZASADANÍ VÝBORU 

BBHbÚ, resp. DISC. KOMISIE. V opačnom prípade sa disciplinárne konanie 

nezačne, previnilcovi bude odobratý registračný preukaz a bude mať 

automaticky zastavenú činnosť, resp. výkon funkcie, až kým poplatok nebude 

uhradený. Obdobie, kým nebude poplatok zaplatený, sa do neskoršieho trestu 

NEZAPOČÍTAVA. 

- JEDINÁ MOŽNOSŤ, KEDY SA VRACIA POPLATOK ZA DISCIPLINÁRNE 

KONANIE JE VTEDY, KEĎ DOŠLO PODĽA ZISTENIA DISCIPLINÁRNEJ 

KOMISIE K CHYBE ROZHODCU, TREST NEBOL ULOŽENÝ OPRÁVNENE 

ALEBO BOL ULOŽENÝ NESPRÁVNEMU HRÁČOVI – V TÝCHTO 

PRÍPADOCH MÁ DISCIPLINÁRNA KOMISIA OKAMŽITÚ POVINNOSŤ 

ZRUŠIŤ TAKTO ULOŽENÉ TRESTY A POPLATOK ZA DISCIPLINÁRNE 

KONANIE VRÁTIŤ. 

 



Príloha II. – Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia kolektívov 

1. Výtržnosti na hracej ploche, v areály ihriska, v jeho bezprostrednej blízkosti alebo 

medzi divákmi (nešportové správanie sa kolektívu, pokrikovanie, hromadná bitka 

počas stretnutia, pred ním alebo po ňom a ďalšie prípady nešportového správania sa 

kolektívov). 

TREST: Ak bola vyvolaná hromadná bitka výlučne hráčmi, funkcionármi alebo divákmi 

jedného tímu, rozhodca má právo okamžite ukončiť zápas v neprospech previnilého tímu, 

pokiaľ výsledok dosiahnutý na ihrisku nie je pre druhý tím výhodnejší. Ďalší postup: 

- Disciplinárna komisia môže udeliť tímu pokarhanie, zastaviť výkon funkcie 

vedúcemu, kapitánovi, trénerom a udeliť tímu pokutu až do výšky 300€, prípadne 

pristúpiť k odrátaniu bodov v tabuľke a v najzávažnejších prípadoch vylúčiť tím  

zo súťaže 

- Pokiaľ sa takéhoto priestupku dopustili diváci niektorého tímu, Disciplinárna komisia 

môže požiadať tento tím, aby zabezpečil neprítomnosť svojich divákov na ďalších 

zápasoch, v opačnom prípade môže siahnuť k sankciám spomínaným 

v predchádzajúcom odseku 

 

2. Zavinené alebo úmyselné nenastúpenie na zápas, svojvoľné opustenie hracej plochy 

celým tímom počas prebiehajúceho zápasu, odmietnutie pokračovať v hre a pod. 

TREST: Kontumácia zápasu v neprospech obvineného tímu, a navyše ak je preukázateľný 

úmysel takýmto nenastúpením na zápas poškodiť iný tím, Disciplinárna komisia môže 

pristúpiť k udeleniu finančnej pokuty do výšky 300€ alebo k odrátaniu bodov v tabuľke. Pri 

tretej kontumácii v tej istej sezón z akýchkoľvek príčin je kolektív vyradený zo súťaže, do 

konca prebiehajúcej sezóny a v nasledujúcej sezóne majú všetci hráči na súpiske tohto tímu 

zákaz štartu v súťažiach BBHbÚ, pokiaľ BBHbÚ neudelí výnimku. 

 

3. Úmyselné ovplyvňovanie regulárnosti súťaže akýmkoľvek spôsobom, ktorý má za 

následok poškodenie ostatných tímov, či jednotlivcov. 

TREST: Pokuta previnilému tímu do výšky 300€, odrátanie bodov v tabuľke alebo aj 

vylúčenie zo súťaže. O treste rozhoduje Disciplinárna komisia. 

 

4. Nerešpektovanie platných pravidiel, Disciplinárneho a Súťažného poriadku, 

nedodržiavanie termínov, neskoré príchody na zápas a pod. 

TREST: Napomenutie tímu alebo pri opakujúcich sa prípadoch pokuta do výšky 200€. 

O treste rozhoduje Disciplinárna komisia. 

 

5. Potrestanie vinníkov – vo všetkých prípadoch, kedy sa Disciplinárna komisia zaoberá 

priestupkami kolektívov, musia byť súčasne určení jednotliví vinníci, ktorým sú 

uložené individuálne tresty podľa prílohy I. tohto Disciplinárneho poriadku. 

 

6. Nedobytnosť uložených trestov – v prípade, že tímy, alebo aj jednotlivci patriaci  

do tímov, majú podlžnosti voči BBHbÚ, neuhradené pokuty alebo poplatky. 

TREST: Napomenutie tímu s následnou možnosťou zastavenia činnosti pre jednotlivcov, 

resp. pre celý tím, ktorá bude uvoľnená až po uhradení všetkých podlžností. Počas zastavenej 

činnosti celého tímu nemôže potrestaný tím nastúpiť na žiaden súťažný zápas a jeho zápasy 

budú kontumované v jeho neprospech. V najzávažnejších prípadoch môže byť tím vylúčený 

zo súťaže. 

 



Spoločné záverečné ustanovenia. 

- tento Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť dňa 28.8.2013 a môže byť 

kedykoľvek dopĺňaný o nové pravidlá, ktoré schváli BBHbÚ. O týchto pravidlách 

budú informovaní prostredníctvom web stránky www.bbhbu.sk všetky tímy. Svoju 

platnosť stráca vydaním nového disciplinárneho poriadku 

- neznalosť pravidiel neospravedlňuje žiaden tím ani jednotlivca, pokiaľ jednotlivec 

alebo kolektív nebude pravidlá poznať, zodpovednosť preberá vedúci tímu, ktorému 

môže byť na základ takýchto skutočností udelený trest zastavenia výkonu funkcie 

- vedúci všetkých tímov sú POVINNÍ informovať hráčov, funkcionárov, prípadne aj 

divákov svojho tímu o Pravidlách hokejbalu a o tomto Disciplinárnom poriadku 

a o všetkých schválených zmenách v pravidlách resp. v Disciplinárnom poriadku 

 

 

V Banskej Bystrici, 29.8.2013 

 

 

Vypracovali: 

Peter Gálik, predseda DK BBHbÚ 

Viktor Makovický, podpredseda DK BBHbÚ 

Marek Koppa, podpredseda DK BBHbÚ 


