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Účelom disciplinárneho konania je náležité objasnenie a spravodlivé posúdenie 
disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov. Disciplinárny orgán, ktorý je 
súčasťou riadiacich orgánov BBZMF, je povinný dbať najmä na to, aby uložené 
tresty okrem represívnej stránky mali aj preventívnu stránku. Podľa tohto 
Disciplinárneho poriadku (ďalej len "DP BBZMF“) sa prerokujú všetky 
disciplinárne previnenia v malom futbale v súťažiach BBZMF. Tresty uložené 
disciplinárnymi orgánmi podľa tohto DP BBZMF majú platnosť pre všetky 
stretnutia BBZMF.  

 
Článok 1 - Postup v disciplinárnom konaní 

 
1. Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie vtedy, ak sú na to oprávnené 

dôvody. Podnetom na začatie disciplinárneho konania je Zápis o stretnutí, 
vlastné zistenie alebo podnet v akejkoľvek podobe podaný vedúcim družstva 
alebo členom riadiaceho orgánu. 

2. Disciplinárny orgán zabezpečí bezodkladné začatie disciplinárneho konania a 
čo najrýchlejšie objasnenie prípadu. 

3. Na riadne objasnenie okolností previnenia je disciplinárny orgán oprávnený 
prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu oznámiť dôležité informácie, vyžiadať 
si písomné dokumenty a správy, či iné dôkazové materiály. 

4. Previnilec sa môže zúčastniť na disciplinárnom konaní alebo sa môže 
písomne vyjadriť k svojmu priestupku. Ak previnilca predvolá disciplinárny 
orgán, je povinný sa disciplinárneho konania zúčastniť. 

5. Po dostatočnom objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne 
disciplinárny orgán o uložení trestu podľa Sadzobníka trestov uvedeného v 
prílohách tohto DP BBZMF v prípade, že k previneniu došlo, alebo 
disciplinárne konanie zastaví, ak previneniu nedošlo. Rozhodnutie o 
potrestaní musí obsahovať:  
▪ charakteristiku previnenia, za ktoré bol trest uložený, 
▪ presný druh a trvanie trestu s odvolávkou na tento DP BBZMF a 

uvedením účinnosti trestu,  
▪ poučenie o možnosti podať odvolanie.  

6. Disciplinárny orgán zverejňuje udelené tresty v úradnej správe.  
7. V prípade časovej tiesne vydá disciplinárny orgán rozhodnutie a odošle ho e-

mailom družstvu, ktorého je previnilec členom. Ak je previnilec alebo 
zástupca družstva prítomný na zasadnutí disciplinárneho orgánu, môže byť 
rozhodnutie vyhlásené ústne. 

 
Článok 2 - Zásady ukladania trestov 

 
1. Pri ukladaní trestu prihliada disciplinárny orgán na poľahčujúce okolnosti, 

najmä to, že previnilec:  
a) bol vyprovokovaný,  
b) pred previnením sa správal slušne,  
c)   nahradil dobrovoľne spôsobenú škodu,  
d) prejavil úprimnú ľútosť,  
e) sám oznámil svoje previnenie,  
f)   napomáhal pri objasnení svojho previnenia, 
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g) iné objektívne dokázateľné skutočnosti. 
2. Pri ukladaní trestu prihliada disciplinárny orgán na priťažujúce okolnosti, 

najmä to, že previnilec:  
a) sa dopustil previnenia surovým alebo zákerným spôsobom,  
b) sa dopustil previnenia ako funkcionár,  
c)   zviedol k previneniu iného,  
d) sa dopustil viacerých previnení,  
e) sa dopustil previnení i napriek tomu, že už bol v posledných dvoch rokoch 

disciplinárne potrestaný, 
f) svojím konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže, 
g) iné objektívne dokázateľné skutočnosti. 

3. V prípade aplikácie poľahčujúcich resp. priťažujúcich okolností môže 
Disciplinárny orgán znížiť resp. zvýšiť príslušnú výmeru trestu, maximálne 
však o 50%. 

4. V prípade, že disciplinárny orgán po dôkladnom prešetrení previnenia za 
použitia jasných a objektívnych dôkazov dôjde k záveru, že k previneniu 
nedošlo, alebo bolo nesprávne, či neobjektívne posúdené, môže upustiť od 
potrestania. 

5. Ak prerokúva disciplinárny orgán súčasne viac disciplinárnych previnení 
jedného previnilca, rozhodne o treste za každé jednotlivé previnenie zvlášť 
a previnilec si odpyká tresty postupne od najnižšej po najvyššiu výmeru.  

 
Článok 3 - Spôsob výkonu niektorých trestov 

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

zastavenie činnosti platí i v prípade, ak hráč bol upovedomený 
prostredníctvom kapitána družstva alebo vedúceho družstva, že bol vylúčený. 

2. Spolu s uložením pokuty disciplinárny orgán stanoví lehotu jej úhrady. Ak 
nebude táto lehota dodržaná, prijme disciplinárny orgán ďalšie disciplinárne 
opatrenia voči jednotlivcovi aj klubu. 

3. Trest zastavenia súťažnej činnosti možno uložiť jednotlivcovi na určité časové 
obdobie alebo na určitý počet zápasov. Tento trest plynie iba v riadne 
odohraných stretnutiach; v prípadoch neodohraných stretnutí plynie iba v 
prípade, ak jeho neodohratie zapríčinilo družstvo, s ktorým malo družstvo 
potrestaného hrať. 

4. Pri striedavom štarte hráča platí, že ak bol hráč vylúčený v zápase 
materského alebo alternatívneho tímu, nemôže hráč nastúpiť ani na zápas za 
druhé mužstvo, v ktorom je registrovaný, až do prerokovania. 

5. Počas prestávky medzi jednotlivými súťažnými ročníkmi sa trest automaticky 
prerušuje a pokračuje v nasledovnom súťažnom ročníku, ak riadiaci orgán 
nerozhodne inak. 

6. Ak sa v priebehu plynutia trestu dopustí potrestaný ďalšieho previnenia, uloží 
sa mu nový trest, ktorý začne plynúť až po odpykaní pôvodného trestu. 

7. Trest zastavenia súťažnej činnosti družstvu možno uložiť najviac na päť 
súťažných stretnutí. Trest sa vykoná takým spôsobom, že súťažné stretnutia 
družstvo odohrá, ale po skončení súťaže mu budú odpočítané za každé takto 
odohrané stretnutie tri body. Body sa odpočítavajú v súťažnom ročníku, v 
ktorom k previneniu došlo. Ak bola súťaž medzi previnením mužstva a 
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vynesením trestu za toto previnenie ukončená a schválená riadiacim 
orgánom, odpočítajú sa mužstvu body na začiatku nasledujúceho súťažného 
ročníka. 

8. Ak je hráč súčasne vedúcim družstva, znamená pre neho trest zastavenia 
súťažnej činnosti i trest zákazu výkonu funkcie na ten istý čas, či počet 
zápasov. Obdobne to platí i v opačnom prípade, ak bol potrestaný vedúci 
družstva, ktorý je súčasne hráčom. 

9. Trest v podobe vylúčenia družstva zo súťaže je možné ukladať iba vo 
výnimočných prípadoch za obzvlášť závažné previnenia. Vylúčené družstvo 
možno preradiť do až o dva stupne nižšej súťaže. 

 
Článok 4 - Odvolanie 

 
1. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže potrestaný jednotlivec alebo 

družstvo podať odvolanie, najneskôr však do 3 dní odo dňa uverejnenia v 
úradnej správe alebo odo dňa doručenia rozhodnutia inou cestou podľa.  

2. Ak je potrestaný jednotlivec, nemôže podať odvolanie nikto iný než on sám. 
Ak je potrestané družstvo, môže podať odvolanie iba vedúci družstva 
uvedený na súpiske družstva. 

3. Odvolacia komisia preskúma postup a rozhodnutie disciplinárneho orgánu, 
ktoré v prípade potreby doplní vlastným šetrením. Odvolacia komisia vydá 
rozhodnutie nasledovne: 
a) Odvolacia komisia odvolanie zamietne, ak je podané neskoro, alebo ak 

ho podá osoba, ktorá nie je na to oprávnená.  
b) Odvolacia komisia potvrdí rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ak dôjde 

k záveru, že jej rozhodnutie je odôvodnené a správne.  
c) Odvolacia komisia zruší rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ak dôjde k 

záveru, že jej rozhodnutie nie je odôvodnené a správne.  
d) Odvolacia komisia zmení rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ak dôjde 

k záveru, že mal byť uložený iný trest. 
 

Článok 5 - Podmienečný odklad zvyšku trestu 
 

1. Po odpykaní najmenej polovice pôvodnej výmery môže potrestaný 
jednotlivec v odôvodnených prípadoch požiadať o odklad zvyšku výmery 
trestu. Podmienečný odklad zvyšku trestu nemožno použiť v prípadoch, keď 
je to v sadzobníku trestov výslovne zakázané.  

2. V prípade kladného posúdenia žiadosti Disciplinárny orgán zvyšok výmery 
trestu podmienečne odloží na skúšobnú dobu v trvaní 3 až 6 mesiacov. 

3. Poplatok za podmienečný odklad zvyšku výmery trestu sa stanovuje sumou 7 
eur.  

4. Podmienečný odklad zvyšku trestu je možné použiť u toho istého jednotlivca 
jedenkrát v súťažnom ročníku. 

5. Ak sa potrestaný v období podmienečného odloženia trestu znova previní 
tak, že sa mu za nové previnenie uloží iný trest ako pokarhanie, vykoná najprv 
podmienečne odložený zvyšok predchádzajúceho trestu a následne nový 
trest.  
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6. V prípade trestov pre družstvá nie je možný podmienečný odklad zvyšku 
trestu. 

 
 

Článok 6 - Poplatky disciplinárneho konania 
 
1. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanovuje povinnosť 

uhradiť náklady disciplinárneho konania vo výške stanovenej Propozíciami 
súťaže pre príslušný súťažný ročník. 

2. Príslušný poplatok musí byť uhradený v lehote uvedenej v úradnej správe na 
transparentný účet.  

 
Článok 7 – Účinnosť DP BBZMF 

 
Tento DP BBZMF nadobúda účinnosť 3.9.2020 a je platný počnúc súťažným 
ročníkom 2020/2021. 
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PRÍLOHA Č. 1 
SADZOBNÍK TRESTOV ZA DISCIPLINÁRNE PREVINENIA JEDNOTLIVCOV 

 
1. Vylúčenie za nešportové správanie sa na ihrisku súvisiace so zakázaným 

spôsobom hry: 
▪ prvé previnenie  - zastavenie činnosti na 1 zápas nepodmienečne, 
▪ druhé previnenie - zastavenie činnosti na 2 zápasy nepodmienečne, 
▪ tretie previnenie -  zastavenie činnosti na 3 zápasy nepodmienečne, 
▪ za každé ďalšie previnenie sa trest zvyšuje o jeden zápas. 

 
2. Vylúčenie za nešportové správanie sa na ihrisku súvisiace so zakázaným 

spôsobom hry, ak k nemu došlo následkom neprimeranej sily či 
bezohľadnosti: 

▪ prvé previnenie  - zastavenie činnosti na 2 zápasy nepodmienečne, 
▪ druhé previnenie - zastavenie činnosti na 3 zápasy nepodmienečne, 
▪ tretie previnenie -  zastavenie činnosti na 4 zápasy nepodmienečne, 
▪ za každé ďalšie previnenie sa trest zvyšuje o jeden zápas. 

 
Ak došlo k zraneniu hráča, trest sa zvyšuje na dvojnásobok, resp. podľa 
závažnosti zranenia. 
 

3. Vylúčenie po druhej žltej karte : 
▪ prvé previnenie  - zastavenie činnosti na 2  zápasy podmienečne, 
▪ druhé previnenie - zastavenie činnosti na 1 zápas,  
▪ tretie previnenie -  zastavenie činnosti na 2 zápasy, 
▪ za každé ďalšie previnenie sa trest zvyšuje o jeden zápas. 

 
4. Hrubé nešportové správanie voči súperovi, spoluhráčovi, trénerovi, 

funkcionárovi družstva, usporiadateľovi a divákom (posunky, zosmiešňovanie, 
urážky, hanlivé výroky, vyhrážanie, opľutie, poníženie osobnosti a pod.) 

▪ prvé previnenie  - zastavenie činnosti minimálne na 3 zápasy 
nepodmienečne, 

▪ druhé previnenie - zastavenie činnosti minimálne na 4 zápasy 
nepodmienečne, 

▪ tretie previnenie -  zastavenie činnosti minimálne na 5 zápasov 
nepodmienečne, 

▪ za každé ďalšie previnenie sa trest zvyšuje o minimálne jeden zápas. 
 

Výška trestu sa stanoví na základe posúdenia závažnosti, doby trvania a 
vplyvu na regulárnosť súťaže. Pre tieto tresty nie je možný podmienečný 
odklad zvyšku trestu. 

 
5. Hrubé nešportové správanie voči rozhodcom alebo funkcionárom riadiacich 

orgánov (posunky, zosmiešňovanie, urážky, hanlivé výroky, vyhrážanie, 
opľutie, poníženie osobnosti a pod.)  

▪ prvé previnenie  - zastavenie činnosti minimálne na 3 zápasy, 
▪ druhé previnenie - zastavenie činnosti minimálne na 4 zápasy, 
▪ tretie previnenie -  zastavenie činnosti minimálne na 5 zápasov, 
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▪ za každé ďalšie previnenie sa trest zvyšuje o jeden zápas. 
 

Výška trestu sa stanoví na základe posúdenia závažnosti, doby trvania a 
vplyvu na regulárnosť súťaže. Pre tieto tresty nie je možný podmienečný 
odklad zvyšku trestu. 

  
6. Telesné napadnutie akéhokoľvek účastníka BBZMF na hracej ploche, mimo 

hracej plochy či v priestoroch športovej haly a jej okolí: 
▪ prvé previnenie  - zastavenie činnosti minimálne na 3 mesiace 

nepodmienečne, 
▪ druhé previnenie - úplný zákaz činnosti v súťažiach BBZMF. 

 
Ak došlo k zraneniu, trest pri prvom previnení sa zvyšuje na dvojnásobok. Pri 
druhom previnení sa aplikuje úplný zákaz činnosti v súťažiach BBZMF. 
 
Pre tieto tresty nie je možný podmienečný odklad zvyšku trestu. 

 
7. Neoprávnený štart hráča počas zastavenej činnosti, za iné družstvo, na cudzí, 

neplatný alebo falšovaný občiansky preukaz, a pod.: 
▪ prvé previnenie  - zastavenie činnosti na 2 zápasy, 
▪ druhé previnenie - zastavenie činnosti na 4 zápasov, 
▪ tretie previnenie -  zastavenie činnosti na 6 zápasov. 

 
V tejto súvislosti sa súčasne trestá vedúci družstva zákazom výkonu všetkých 
funkcií spojených s priebehom stretnutia na rovnaký počet zápasov ako hráč.  

 
8. Porušovanie smerníc, poriadkov, rozhodnutí a nariadení usporiadateľa súťaže 

a riadiacich orgánov súťaže, uvádzanie klamlivých alebo zavádzajúcich 
informácií v disciplinárnych konaniach: 

▪ prvé previnenie  - pokuta minimálne 5 eur, 
▪ druhé previnenie - pokuta minimálne 10 eur, 
▪ tretie previnenie -  pokuta minimálne 15 eur, 
▪ za každé ďalšie previnenie sa pokuta zvyšuje o 5 eur. 

 
Výška trestu sa stanoví na základe posúdenia závažnosti, doby trvania a 
vplyvu na regulárnosť súťaže.  

 
9. Napomínanie hráčov žltými kartami: 

▪ za 3 ŽK - zastavenie činnosti na 1 zápas, 
▪ za 6 ŽK -  zastavenie činnosti na 2 zápasy, 
▪ za každé ďalšie 3 ŽK sa trest zvyšuje o jeden zápas. 

 
Ak je hráč v jednom stretnutí napomenutý ŽK i vylúčený, uloží sa mu trest za 
vylúčenie samostatne podľa bodov 1, 2, 4, 5 alebo 6 Sadzobníka a 
napomenutie ŽK sa mu započítava do úhrnného počtu ŽK. Ak je hráč v 
jednom stretnutí napomenutý dvoma ŽK znamenajúcimi vylúčenie po 2.ŽK, 
uloží sa mu trest za vylúčenie samostatne podľa bodu 3 tohto Sadzobníka a 
do úhrnu ŽK sa mu započíta jedno napomenutie ŽK.  
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PRÍLOHA Č. 2 
SADZOBNÍK TRESTOV ZA DISCIPLINÁRNE PREVINENIE KOLEKTÍVOV 

 
1. Výtržnosti medzi divákmi, hráčmi a ostatnými osobami vystupujúcimi v 

mene družstva - bitka, urážlivé pokrikovanie na rozhodcov, hráčov, členov 
riadiacich orgánov, či divákov, hádzanie rôznych predmetov na hraciu 
plochu, vniknutie divákov na hraciu plochu, a iné podobné výtržnosti 
v športovej hale: 
 
Výška trestu sa stanoví na základe posúdenia závažnosti previnenia, doby 
trvania, vplyvu na regulárnosť súťaže (trest - pokarhanie, výkon 
verejnoprospešných činností, pokuta, zastavenie činnosti, vylúčenie zo 
súťaže). 
 

2. Inzultácia rozhodcov, členov riadiacich orgánov, či ostatných osôb družstiev v 
športovej hale a jej okolí počas stretnutia i po ňom: 

 
Výška trestu sa stanoví na základe posúdenia závažnosti previnenia, doby 
trvania, vplyvu na regulárnosť súťaže (trest - zastavenie činnosti, vylúčenie zo 
súťaže). 

 
3. Svojvoľné opustenie hracej plochy celým mužstvom a odmietnutie 

pokračovania v hre: 
▪ prvé previnenie  - pokuta 20 eur, podmienečne zastavená činnosť 

vedúceho mužstva na 1 mesiac, 
▪ druhé previnenie - pokuta 10 eur, zastavená činnosť vedúceho mužstva 

na 3 mesiace, 
▪ tretie previnenie -  zastavenie činnosti mužstva na 1 zápas + pokuta 50 

eur, 
▪ za každé ďalšie previnenie sa trest zastavenia činnosti zvyšuje o jeden 

zápas a pokuta o 10 eur. 
 
4. Nerešpektovanie platných poriadkov, smerníc, príkazov a nariadení vydaných 

riadiacimi orgánmi, znevažovanie orgánov a ich rozhodnutí, nedodržanie 
termínov a iné porušenie noriem futsalu: 

▪ prvé previnenie  - pokarhanie + pokuta 15 eur, 
▪ druhé previnenie – pokarhanie + pokuta 25 eur, 
▪ tretie previnenie -  zastavenie činnosti na 1 zápas + pokuta 40 eur, 
▪ za každé ďalšie previnenie sa trest zastavenia činnosti zvyšuje o jeden 

zápas a pokuta o 15 eur. 
  


