SLOVENSKÁ

VOLEJBALOVÁ

FEDERÁCIA

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Slovenskej volejbalovej federácie
Článok 1
Pôsobnosť Disciplinárneho poriadku
Podľa tohto Disciplinárneho poriadku Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len „DP SVF“)
sa prejednávajú všetky disciplinárne previnenia účastníkov volejbalových stretnutí
organizovaných ktoroukoľvek zložkou SVF, vrátane subjektov združených v SVF, členov SVF,
športovcov, športových odborníkov, funkcionárov SVF, iných osôb s príslušnosťou
k SVF, členov a funkcionárov volejbalových klubov a družstiev s účasťou v súťažiach
organizovaných SVF.
Podľa tohto DP SVF sa prejednávajú i všetky previnenia súvisiace s prípravou, organizáciou
a priebehom volejbalových súťaží, v tréningovom procese, v prestupnom a registračnom
konaní.
Podľa tohto DP SVF sa prejednávajú i previnenia v reprezentácii a medzinárodnom styku na
území SR i v zahraničí.
Tento DP SVF sa nevzťahuje na disciplinárne previnenia členov alebo príslušníkov
volejbalových klubov (ďalej len „klubov“), ktorých sa dopustili porušením ich vnútorných
smerníc a predpisov. Prejednávanie a postih týchto previnení je podľa stanov alebo iných
noriem týchto klubov v právomoci ich disciplinárnych orgánov. Klubové tresty platia iba v rámci
daného klubu.
Článok 2
Druhy disciplinárnych previnení
V disciplinárnom konaní vo volejbale sa prejednávajú najmä tieto disciplinárne previnenia
jednotlivcov a kolektívov:
1. Závažné porušenia Stanov SVF, smerníc, nariadení a ostatnej legislatívy SVF a jej
orgánov na všetkých úrovniach.
2. Previnenia súvisiace s účasťou v súťažiach organizovaných SVF.
3. Previnenia súvisiace s prípravou a organizáciou volejbalových súťaží, a to
v tréningovom i súťažnom procese, pri zájazdoch a sústredeniach, v prestupovom
konaní, pri uzatváraní hráčskych a iných zmluvných vzťahov medzi členmi SVF.
4. Previnenia v reprezentácii a pri medzinárodných stykoch v SR i v zahraničí.
5. Previnenia v priateľských a turnajových stretnutiach v SR i v zahraničí.
6. Previnenia znevažujúce meno slovenského volejbalu, SVF a jej členov.
7. Porušenia noriem morálky, svojvoľného konania a narušovania medziľudských
vzťahov vrátane korupcie, manipulácie priebehu a výsledkov súťaží, negatívne javy v
športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí (napr. rasizmus,
xenofóbia, diskriminácia, športová korupcia).
8. Nešportové správanie jednotlivcov a porušenie zabezpečenia spoločensky
prípustného správania sa v súlade s právnymi predpismi a internými predpismi SVF
osôb, ktoré sa ako účastníci podujatia zúčastňujú súťaže alebo iného podujatia
organizovaného SVF.
9. Verejná a mediálna publikácia a prezentovanie vyjadrení závažným spôsobom
znevažujúcich dobré meno slovenského volejbalu, SVF a jej členov.
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Za závažné disciplinárne previnenie sa považujú:
a) manipulácie priebehu a výsledkov súťaží,
b) negatívne javy v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí (napr.
rasizmus, xenofóbia, diskriminácia, športová korupcia),
c) porušenie povinnosti podľa článku 5, ods. 3 a 4 Stanov SVF,
d) porušenie povinnosti podľa článku 17, ods.1 písm. a), odrážka ii) až vi) Stanov SVF.
Článok 3
Disciplinárne orgány
1. Orgánom príslušným pre riešenie disciplinárneho konania je Disciplinárna komisia SVF
(ďalej len „DK SVF“). Predsedu a podpredsedu DK SVF volí a odvoláva Konferencia
SVF. Ostatných členov, a prípadne aj náhradníkov, volí a odvoláva Správna rada SVF
na základe návrhu Prezidenta SVF.
2. Oblastné výbory SVF (ďalej len „OV SVF“) si zriaďujú vlastné Disciplinárne komisie
(ďalej len „DK OV SVF“), ktoré schvaľujú OV SVF.
3. V disciplinárnom konaní rozhoduje DK alebo DK OV SVF, v prípade odvolania
rozhoduje Arbitrážna komisia SVF (ďalej len „AK SVF“).
Článok 4
Pôsobnosť a právomoci DK SVF
1. DK SVF prejednáva všetky disciplinárne previnenia fyzických a právnických osôb
v pôsobnosti SVF podľa čl. 2 tohto DP, s výnimkou tých, ktorých prejednávanie tento
DP SVF alebo iný predpis SVF, zveruje riadiacim orgánom súťaží a riadiacim zložkám
súťaží.
2. DK SVF je kompetentná rozhodovať o všetkých porušeniach legislatívy SVF
v pôsobnosti všetkých zložiek SVF, ktorých sa dopustili fyzické alebo právnické osoby,
organizované v SVF.
3. Príslušnosť previnilcov je daná ich zaradením na súpisku, zoznam hráčov, zoznam
rozhodcov, klubov, členov SVF, funkcionárov SVF a podobných dokumentov
stanovených normami SVF, alebo internými predpismi zložiek SVF.
4. Pokiaľ sa previní cudzinec v stretnutí hranom na území SR, DK SVF postúpi materiál
Správnej rade SVF, ktorá previnenie oznámi orgánu príslušnému konať v predmete
veci v rámci Medzinárodnej volejbalovej federácie (ďalej len „FIVB“) a Európskej
volejbalovej konfederácie (ďalej len „CEV“), resp. inej národnej federácii.
5. Do právomoci DK SVF patria:
a) previnenia jednotlivcov a klubov pôsobiacich v súťažiach riadených SVF,
b) previnenia jednotlivcov a klubov v súvislosti so štátnou reprezentáciou,
c) previnenia jednotlivcov a klubov v prestupovom a registračnom konaní,
d) previnenia jednotlivcov a klubov v súvislosti so znevážením dobrého mena
slovenského volejbalu a SVF, s morálkou, korupciou, manipuláciou priebehu a
výsledkov súťaží, negatívnymi javmi v športe vyplývajúcimi z medzinárodných
predpisov a rozhodnutí (napr. rasizmus, xenofóbia, diskriminácia, športová
korupcia),
e) závažné previnenia jednotlivcov a klubov pri porušení Stanov SVF, smerníc,
nariadení a ostatnej legislatívy SVF a jej orgánov na všetkých úrovniach.
6. Do právomoci DK OV SVF patria previnenia jednotlivcov a klubov pôsobiacich
v súťažiach riadených príslušným OV SVF.
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Článok 5
Účastníci disciplinárneho konania a zastupovanie
1. Účastníkom disciplinárneho konania je právnická alebo fyzická osoba, o právach ktorej
sa v disciplinárnom konaní pojednáva alebo ktorej práva alebo povinnosti môžu byť
rozhodnutím dotknuté, a oznamovateľ, na základe ktorého oznámenia či správy sa
začalo disciplinárne konanie.
2. Účasť na disciplinárnom konaní je nezastupiteľná.
3. Klub zastupuje jeho štatutárny zástupca, resp. ním poverená osoba, v zmysle písomne
doloženej plnej moci.
4. Účastníci disciplinárneho konania sa zúčastňujú na disciplinárnom konaní na vlastné
náklady.
Článok 6
Druhy disciplinárnych trestov
1. V disciplinárnom konaní je možné jednotlivcom uložiť nasledujúce tresty:
a) pokarhanie (P)
b) peňažná pokuta (PP)
c) zastavenie činnosti jednotlivca (ZČJ)
d) zákaz výkonu funkcie (ZVF)
e) vylúčenie z reprezentačného družstva (VZRD)
Jednotlivé tresty je možné medzi sebou kombinovať.
2. V disciplinárnom konaní je možné družstvám alebo klubom uložiť nasledujúce tresty:
a) pokarhanie (P)
b) peňažná pokuta (PP)
c) odohranie stretnutia bez účasti divákov (OSBÚD)
d) uzatvorenie ihriska (UI)
e) zastavenie činnosti družstva alebo klubu (ZČD/ZČK)
f) odobratie bodov v súťaži (OBVS)
g) vylúčenie družstva zo súťaže (VDZS)
Jednotlivé tresty je možné medzi sebou kombinovať.
3. V prípade zistenia, resp. podozrenia z páchania trestnej činnosti, je DK SVF povinná
oznámiť toto zistenie príslušným orgánom činným v trestnom konaní.
4. Disciplinárny trest je možné podmienečne odložiť, ak tento DP SVF neustanovuje inak.
Skúšobná doba pri uložení podmienečného trestu sú minimálne tri mesiace
a maximálne jeden rok.
Článok 6a
Udeľovanie poriadkových pokút
1. Za tresty v zmysle tohto DP SVF sa považujú aj poriadkové pokuty udeľované vo
volejbalových súťažiach riadiacou zložkou súťaže družstvám a jednotlivcom za
previnenia v zmysle Súťažného poriadku volejbalu (ďalej len „SPV“) a Sadzobníka
poriadkových pokút, ktorý je súčasťou Vykonávacích pokynov pre príslušný súťažný
ročník (ďalej len „Sadzobník pokút“). Riadiaca zložka súťaže je oprávnená prejednať
len previnenia, ktoré je možné potrestať len poriadkovou pokutou v zmysle Sadzobníka
pokút. Všetky ostatné previnenia je riadiaca zložka súťaže povinná postúpiť na DK SVF
alebo DK OV SVF.
2. Udeľovanie trestov vo volejbalových stretnutiach sa realizuje v zmysle Medzinárodných
pravidiel volejbalu.
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Článok 7
Pokarhanie
1. Pokarhanie je najnižším trestom ukladaným jednotlivcom alebo klubom. Pokarhanie
sa ukladá v prípadoch menej závažných alebo ojedinelých previnení.
2. Jednotlivcovi je možné udeliť pokarhanie maximálne jedenkrát za súťažný ročník.
Článok 8
Peňažná pokuta (PP)
1. Jednotlivcom je možné uložiť peňažnú pokutu (ďalej len „PP“) až do výšky 1 000,-€.
2. Družstvám a klubom je možné uložiť PP až do výšky 3 500,-€.
3. Okrem disciplinárnych previnení uvedených v článku 2 DP SVF je možné jednotlivcom
udeliť PP aj za tieto previnenia:
a) porušenie postupu a povinností vyplývajúcich z Registračného a prestupového
poriadku SVF (ďalej len „RaPP SVF“)
Trest: PP do výšky 250,-€
b) uvedenie nepravdivých skutočností pre potreby prestupového konania
Trest: PP do výšky 250,-€
c) diskvalifikácia účastníka stretnutia
Trest: PP 40,-€
4. Okrem disciplinárnych previnení uvedených v článku 2 DP SVF je možné družstvám
a klubom udeliť PP aj za tieto previnenia:
a) porušenie postupu a povinností vyplývajúcich z RaPP SVF
Trest: PP do výšky 350,-€
b) uvedenie nepravdivých skutočností pre potreby prestupového konania
Trest: PP do výšky 350,-€
c) vylúčenie družstva zo súťaže
Trest: PP 500,-€ pre súťaž extraliga, PP 333,-€ pre ostatné súťaže dospelých, PP
160,-€ pre súťaže mládeže
d) uvedenie nepravdivých informácií do oficiálnych materiálov, závažné porušenie
platných predpisov, smerníc a rozhodnutí orgánov SVF, iné previnenie alebo
porušenie uvedené v DP SVF, pokiaľ vzhľadom na jeho povahu je postačujúce
udelenie PP
Trest: PP do výšky 500,-€
5. Uloženú PP musí potrestaný uhradiť najneskôr do 20 dní odo dňa kedy mu bolo
rozhodnutie doručené (ak nebolo v rozhodnutí stanovené inak) a v termíne splatnosti
zároveň vyrozumieť orgán SVF, ktorý pokutu uložil, o zaplatení pokuty predložením
dokladu o jej úhrade. Pri úhrade PP musí byť platca uvedený vždy ten, komu bola PP
uložená. Ak nebude stanovený termín pre úhradu PP dodržaný, príjme DK SVF ďalšie
opatrenia.
6. PP udelená jednotlivcom, družstvám alebo subjektom združeným v SVF je príjmom
SVF.
Článok 9
Zastavenie činnosti (ZČJ a ZČD/K)
1. Trest zastavenie činnosti jednotlivcovi (ďalej len „ZČJ“) sa ukladá na určité časové
obdobie alebo na určitý počet stretnutí. DK SVF stanoví na aké časové obdobie, alebo
ktoré majstrovské, či pohárové stretnutia sa trest udeľuje, resp. určí začiatok jeho
účinnosti.
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2. Pri udelení trestu zastavenie činnosti družstva alebo klubu (ďalej len „ZČD/ZČK“)
postupuje DK SVF rovnakým spôsobom s tým, že v prípade udelenia trestu na
majstrovské, alebo pohárové stretnutia, je možné tento trest udeliť maximálne na dve
stretnutia jednej úrovne súťaže.
3. Trest ZČJ sa udelí za tieto previnenia :
a) neoprávnený štart hráča v stretnutí
Trest:
ZČJ 1 až 4 mesiace
b) neoprávnený štart hráča v stretnutí v dobe zákazu činnosti
Trest:
predĺženie trestu ZČJ o 3 až 6 mesiacov
c) zmanipulované údaje v športovo-technických náležitostiach, za nepravdivé
svedecké výpovede pred orgánmi SVF
Trest:
ZČJ na 2 až 6 mesiacov
d) vulgárne a hrubé správanie, za provokáciu a zosmiešňovanie účastníkov stretnutia
(súpera, divákov, usporiadateľov, trénerov, rozhodcov a pod.)
Trest:
ZČJ na 2 až 6 mesiacov
e) telesné napadnutie účastníka stretnutia, členov súťažnej komisie, oficiálneho
zástupcu SVF, divákov, usporiadateľov na ihrisku i mimo neho
Trest:
ZČJ na 6 až 18 mesiacov
f) negatívne javy v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí
(napr. rasizmus, xenofóbia, diskriminácia, športová korupcia, manipulácia priebehu
a výsledkov súťaží)
Trest:
ZČJ na 6 až 24 mesiacov
4. Trest ZČJ je možné udeliť aj za tieto previnenia :
a) nešportové správanie na ihrisku počas majstrovských, pohárových alebo
medzinárodných stretnutí
Trest:
ZČJ 1 až 4 týždne alebo 2 až 6 stretnutí
b) nešportové správanie voči súperovi, spoluhráčom, trénerom, funkcionárom,
usporiadateľom alebo divákom
Trest:
ZČJ 1 až 4 týždne alebo 2 až 6 stretnutí
c) nešportové správanie voči technickému delegátovi, rozhodcom alebo
funkcionárom riadiacich orgánov
Trest:
ZČJ 2 až 4 týždne alebo 3 až 6 stretnutí
d) uvedenie nepravdivých skutočností pre potreby prestupového konania
Trest:
ZČJ 4 až 12 mesiacov
e) falšovanie registračného preukazu
Trest:
ZČJ 4 až 12 mesiacov
f) iné závažné porušenie predpisov SVF
Trest:
ZČJ 4 až 12 mesiacov
5. Trest ZČD sa udelí za tieto previnenia :
a) opustenie ihriska družstvom v akomkoľvek stretnutí
Trest:
ZČD až na 2 stretnutia a PP do výšky 250,-€
b) odohranie majstrovského stretnutia v dobe zákazu činnosti
Trest:
predĺženie ZČD až o 2 stretnutia a PP do výšky 830,-€
6. Výkon trestu ZČJ alebo ZČD/ZČK môže byť podmienečne odložený, pokiaľ nie je trest
dlhší ako jeden rok. Ak sa podmienečne potrestaný v tejto dobe opäť previní tak, že je
mu za nové previnenie uložený iný trest než napomenutie, vykoná sa k novému trestu
i podmienečne odložený trest. Podmienečné odloženie výkonu trestu je možné uložiť
tomu istému previnilcovi iba jedenkrát v príslušnom súťažnom ročníku.
7. Ak bol trest zastavenie činnosti uložený jednotlivcovi, ktorý je súčasne funkcionárom
SVF, môže byť použité zároveň i ustanovenie čl. 10 tohto DP SVF (zákaz výkonu
funkcie).
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8. Trest zastavenie činnosti je možné uložiť aj pre prípad reprezentácie
a medzinárodných športových stykov. Členom reprezentačného družstva je možné pri
previneniach udeliť trest zastavenia činnosti v trvaní 1 až 12 mesiacov.
9. V prípade uloženia trestu ZČJ sa trest vzťahuje aj na všetky ostatné funkcie
potrestaného jednotlivca (hráč, tréner, asistent trénera, masér, lekár atď.), pokiaľ DK
SVF nerozhodne inak.
Článok 10
Zákaz výkonu funkcie (ZVF)
1. Trest zákaz výkonu funkcie (ďalej len „ZVF“) je možné uložiť kapitánom, športovým
odborníkom, vedúcim družstiev, manažérom tímov, usporiadateľom, členom
a funkcionárom SVF a iným osobám, ktoré sú poverené funkciami (okrem rozhodcov
a technických delegátov, ktorí sú trestaní podľa čl. 13 tohto DP SVF), na určitý počet
stretnutí alebo na časové obdobie, a to v trvaní až do 2 rokov.
2. Trest ZVF sa udelí za tieto previnenia :
a) neoprávnený štart hráča v stretnutí
Trest:
ZVF na 1 až 4 mesiace
b) neoprávnené vykonávanie funkcie v čase ZVF
Trest:
predĺženie ZVF o 3 až 6 mesiacov
c) uvedenie nesprávnych údajov v športovo-technických náležitostiach a nepravdivé
svedecké výpovede
Trest:
ZVF na 2 až 6 mesiacov
d) vulgárne a hrubé správanie, provokácie a zosmiešňovanie účastníkov stretnutia
(súpera, divákov, usporiadateľov, trénerov, rozhodcov a pod.)
Trest:
ZVF 3 až 8 mesiacov.
e) telesné napadnutie účastníka stretnutia, členov súťažnej komisie, oficiálneho
zástupcu SVF, divákov, usporiadateľov na ihrisku i mimo neho
Trest:
ZVF na 6 až 18 mesiacov
f) závažné porušenia Stanov SVF, smerníc, nariadení a ostatnej legislatívy SVF a jej
orgánov na všetkých úrovniach
Trest:
ZVF na 4 až 12 mesiacov
g) verejná a mediálna publikácia a prezentovanie vyjadrení závažným spôsobom
znevažujúcich dobré meno slovenského volejbalu, SVF a jej členov
Trest:
ZVF až do 4 mesiacov
h) za manipuláciu priebehu a výsledkov súťaží a negatívne javy v športe vyplývajúce
z medzinárodných predpisov a rozhodnutí (napr. rasizmus, xenofóbia,
diskriminácia, športová korupcia, manipulácia priebehu a výsledkov súťaží)
Trest:
ZVF na 6 až 24 mesiacov
3. V prípade uloženia ZVF sa trest vzťahuje aj na všetky ostatné funkcie potrestaného
jednotlivca (aj ako hráča), pokiaľ DK SVF nerozhodne inak.
4. Pre podmienečne odloženie trestu ZVF platia primerane ustanovenia uvedené v článku
9, týkajúce sa podmienečne odloženého trestu ZČJ alebo ZČD/ZČK.

Článok 11
Uzatvorenie ihriska (UI)
1. Trest uzatvorenie ihriska (ďalej len „UI“) je výnimočný a je možné ho uložiť iba
v prípadoch, keď dôjde k ohrozeniu bezpečnosti účastníkov stretnutia. Trest je možné
uložiť na určitý počet stretnutí alebo časové obdobie.
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2. Trest UI je možné uložiť pri ukončení alebo neodohraní stretnutia z dôvodu
nezabezpečenia povinností usporiadateľa a to do 10 stretnutí a PP do výšky 500,-€.
3. Trest UI je možné uložiť pri porušení zabezpečenia spoločensky prípustného správania
sa v súlade s právnymi predpismi a internými predpismi SVF osôb, ktoré sa ako
účastníci podujatia zúčastňujú súťaže alebo iného podujatia organizovaného SVF, za
ktoré je zodpovedná usporiadateľská služba organizátora stretnutia a to do 10 stretnutí
a PP do výšky 400,-€.
4. Pri uložení tohto trestu musí DK SVF určiť podľa územných podmienok okruh, v ktorom
musí potrestané družstvo svoje stretnutia odohrať. Pokiaľ DK SVF nerozhodne inak,
platia nasledujúce minimálne vzdialenosti pre jednotlivé úrovne súťaží:
a) Extraliga
min. 50 km
b) ostatné súťaže dospelých
min. 30 km
c) ostatné súťaže mládeže
min. 10 km
5. Pre podmienečne odloženie trestu UI platia primerane ustanovenia uvedené v článku
9, týkajúce sa podmienečne odloženého trestu ZČJ alebo ZČD/ZČK.

Článok 11a
Odohranie stretnutia bez účasti divákov (OSBÚD)
1. Trest odohratie stretnutia bez účasti divákov je možné uložiť pri porušení zabezpečenia
spoločensky prípustného správania sa v súlade s právnymi predpismi a internými
predpismi SVF osôb, ktoré sa ako účastníci podujatia zúčastňujú súťaže alebo iného
podujatia organizovaného SVF, za ktoré je zodpovedná usporiadateľská služba
organizátora stretnutia a to do 10 stretnutí a PP do výšky 400,-€.

Článok 12
Vylúčenie družstva zo súťaže (VDZS)
1. Trest vylúčenie družstva zo súťaže je možné uložiť iba vo výnimočných prípadoch, za
mimoriadne závažné previnenia a porušenia interných predpisov a pravidiel volejbalu,
najmä v súvislosti s narušením regulárnosti súťaže. Trest vylúčenia družstva zo súťaže
sa môže uložiť najmä za tri kontumačné prehry v dlhodobej súťaži v rámci jedného
súťažného ročníka alebo za jednu kontumačnú prehru v prípade jednorazových
majstrovských súťaží alebo za hrubé narušenie regulárnosti súťaže najmä, avšak nie
výlučne, v prípadoch športovej korupcie.
2. DK SVF určí s ohľadom na závažnosť previnenia družstva úroveň súťaže, v ktorej bude
môcť družstvo štartovať v nasledujúcom súťažnom ročníku. Vylúčené družstvo je však
možné zaradiť až do najnižšieho článku súťaží riadených SVF, resp. OV SVF.

Článok 13
Tresty pre rozhodcov a technických delegátov
1. Rozhodcom a technickým delegátom sa ukladajú peňažné tresty v zmysle
Sadzobníka pokút pre rozhodcov a technických delegátov.
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Sadzobník pokút pre rozhodcov a technických delegátov
Ostatné
Mládežnícke Mládežnícke
Priestupok
Extraliga
súťaže
súťaže
súťaže riadené
dospelých riadené SVF
OV SVF
Nedostavenie sa na stretnutie
Výška odmeny (brutto) za príslušné stretnutie
Porušenie Športovodo 70,-€
do 50,-€
do 30,-€
do 10,-€
technických dokumentov
Oneskorený príchod z vlastnej
do 50,-€
do 30,-€
do 20,-€
do 10,-€
viny

Pri opakovaní rovnakého priestupku tým istým rozhodcom (technickým delegátom) v tom istom
súťažnom ročníku sa pokuta zvýši o 100%.
2.

Zákaz výkonu funkcie rozhodcu/technického delegáta (ďalej len „ZVF“) sa ukladá:
a) Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí
Trest:
ZVF na 1 až 4 mesiace
b) za porušenie Športovo-technických dokumentov SVF, ktoré by viedli, alebo by
mohli viesť k hracím dôsledkom podľa SPV
Trest:
ZVF na 1 až 4 mesiace
c) za neoprávnené vykonávanie funkcie v čase ZVF-R
Trest:
predĺženie ZVF až o 6 mesiacov
d) za zmanipulované alebo nesprávne údaje v športovo-technických náležitostiach a
za nepravdivé svedecké výpovede
Trest:
ZVF na 2 až 6 mesiacov
e) za použitie alkoholu alebo inej návykovej látky
Trest:
ZVF na 6 až 24 mesiacov
f) za bezdôvodné opustenie ihriska v akejkoľvek súťaži
Trest:
ZVF na 4 až 12 mesiacov
g) za vulgárne a hrubé správanie, za telesné napadnutie účastníka stretnutia, členov
riadiacej zložky súťaže, oficiálneho zástupcu orgánu SVF, divákov, usporiadateľov
na ihrisku i mimo neho
Trest:
ZVF na 6 až 18 mesiacov
h) za manipuláciu priebehu a výsledkov súťaží a negatívne javy v športe vyplývajúce
z medzinárodných predpisov a rozhodnutí (napr. rasizmus, xenofóbia,
diskriminácia, športová korupcia, manipulácia priebehu a výsledkov súťaží).
Trest:
ZVF na 6 až 24 mesiacov

2. Za výkon funkcie bez odôvodneného nepoužitia predpísaného oblečenia sa ukladá
peňažný trest vo výške 50% výšky odmeny (brutto) pre rozhodcu za zápas v príslušnej
súťaži.
Článok 14
Mimoriadne tresty
1. Trest vylúčenie z reprezentačného družstva (VZRD) môže byť uložený členovi
reprezentačného družstva pri porušení povinností vyplývajúcich zo Štatútu športového
reprezentanta Slovenskej republiky vo volejbale. Trest môže byť kombinovaný s PP
a ZČJ.
2. Trest odobratia bodov v súťaži (OBVS) možno uložiť až do výšky 6 bodov, a to
v prípade, keď DK SVF ukladá súčasne za disciplinárne previnenie trest UI, ZČD alebo
OSBÚD. Body sa odoberú v tej časti súťaže, v ktorej došlo k závažnému
disciplinárnemu previneniu. Trest odobratia bodov v súťaži nemožno podmienečne
odložiť.
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Článok 15
Tresty pri neuhradení finančných záväzkov
V prípade neuhradenia finančných záväzkov jednotlivcov, družstiev alebo klubov voči SVF
do stanoveného termínu DK SVF alebo príslušná riadiaca zložka súťaže, ktorá uložila
finančný záväzok, uloží peňažnú pokutu vo výške 50% dlžnej sumy. Zároveň je
potrestanému automaticky zastavená činnosť až do termínu splnenia záväzku a doloženia
dokladu o jeho úhrade príslušnému orgánu SVF, ktorý pokutu uložil.
Článok 16
Začatie disciplinárneho konania
1. DK SVF začína konanie spravidla na základe podania oznamovateľa:
a) písomného oznámenia riadiacej zložky súťaže,
b) písomnej správy delegáta alebo rozhodcu stretnutia,
c) písomnej správy člena riadiaceho orgánu alebo jeho odbornej komisie,
d) písomnej správy vedúceho zahraničnej výpravy,
e) písomného oznámenia vedenia klubu,
f) písomného oznámenia člena SVF,
g) alebo vlastného zistenia.
2. V prípade, ak DK SVF posúdi, že nie sú dôvody pre začatie disciplinárneho konania,
podnet odloží, alebo postúpi danú záležitosť inému orgánu.
3. Disciplinárne konanie sa nemôže začať, ak od previnenia uplynula doba dlhšia ako
jeden rok s výnimkou prípadu, kedy bolo začaté vo veci trestné konanie.
Článok 17
Priebeh disciplinárneho konania
1. DK SVF postupuje v disciplinárnom konaní bez zbytočného odkladu s ohľadom na
potrebu dôkladného objasnenia prípadu.
2. DK SVF rozhoduje zásadne na základe písomných podkladov získaných v prípravnom
konaní. K riadnemu objasneniu okolností previnenia je DK SVF oprávnená vyžiadať si
písomné dokumenty, vyjadrenia a správy alebo iné dôkazné materiály.
3. Pre riadne objasnenie skutkových okolností je DK SVF oprávnená prizvať na
prerokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie a vykonať iné dôkazy
(videozáznam a pod.).
4. DK SVF má právo prizvať k prerokovaniu prípadu svedkov a ďalšie osoby podľa
vlastného zváženia.
5. Účastníci disciplinárneho konania sa zúčastňujú na disciplinárnom konaní na vlastné
náklady. O úhrade cestovných náhrad ďalších prizvaných osôb disciplinárneho
konania rozhoduje DK SVF podľa okolností prípadu. Pokiaľ DK SVF rozhodne, že budú
takejto osobe cestovné náhrady uhradené, budú hradené z prostriedkov SVF.
Článok 18
Účasť previnilca
1. Jednotlivec, alebo kolektív, ktorého previnenie sa prerokováva, musí byť DK SVF
vyrozumený o mieste a čase prerokovávania previnenia, aby sa mohol sám
(jednotlivec) alebo štatutárny orgán (klub) zúčastniť. V prípade neúčasti bez riadneho
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ospravedlnenia prebieha disciplinárne konanie bez jeho prítomnosti. V prípade
riadneho ospravedlnenia neúčasti stanoví DK SVF nový termín prejednania, najviac
však jedenkrát. Osobná účasť môže byť nahradená písomným vyjadrením zaslaným
DK SVF v dostatočnom predstihu. Jednotlivec, alebo kolektív, ktorého previnenie sa
prerokováva sa zúčastňuje prerokovania previnenia na vlastné náklady.
2. Ak to vyžaduje povaha zavinenia, prizve DK SVF k prerokovaniu prípadu aj
zodpovedných funkcionárov klubu. Za účasť pozvaných funkcionárov klubu
zodpovedá klub.
Článok 19
Zastavenie činnosti v priebehu disciplinárneho konania
1. Ak bol účastník stretnutia v stretnutí diskvalifikovaný, má okamžite zastavenú
akúkoľvek súťažnú činnosť, vrátane okamžitého zákazu výkonu všetkých činností
a funkcií (ďalej len „Okamžité zastavenie činnosti“).
2. Okamžité zastavenie činnosti neplatí pre súťaže SVF, ak došlo k diskvalifikácii
v medzištátnom alebo medzinárodnom stretnutí hranom na území SR alebo
v zahraničí, s výnimkou nariadenia trestu z FIVB resp. CEV.
3. Okamžité zastavenie činnosti v súťažiach SVF sa vzťahuje aj na štart hráča alebo
účasť trénera či funkcionára v medzištátnych alebo medzinárodných stretnutiach
vrátane súťaží riadených FIVB alebo CEV vrátane zastavenia transferového konania
hráčov do zahraničia.
Článok 20
Záver disciplinárneho konania
1. Po objasnení všetkých skutkových okolností DK SVF rozhodne:
a) ak spoľahlivo zistí, že skutok sa stal a dospeje k záveru, že k zavineniu zo strany
označeného previnilca došlo, uloží mu trest,
b) v prípade, že šetrením zistí, že skutok sa nestal, alebo že k zavineniu nedošlo,
disciplinárne konanie zastaví,
c) s ohľadom na charakter zavinenia a osobu previnilca môže od potrestania upustiť,
ak zváži, že doterajšie prejednanie záležitosti bolo pre zúčastnených dostačujúce.
2. Rozhodnutie DK SVF musí byť vykonané písomnou formou a musí obsahovať:
a) výrok o potrestaní, charakteristiku zavinenia, opis skutkových okolností a stručné
zdôvodnenie rozhodnutia,
b) druh trestu a jednoznačný údaj o dobe a začiatku jeho trvania,
c) poučenie o možnosti odvolania.
Rozhodnutie DK SVF podpisuje predseda DK SVF alebo ním poverený člen DK SVF.
3. Účastníkovi disciplinárneho konania, ktorý je prítomný, môže byť rozhodnutie
oznámené aj ústnym vyhlásením.
4. Trest musí byť vykonateľný. Ak to povaha uloženého trestu dovoľuje, výkon trestu je
možné odložiť resp. preniesť do nového súťažného ročníka alebo do inej úrovne a typu
súťaže.
5. V prípade, že bol uložený trest zastavenie činnosti alebo zákaz výkonu funkcie za také
previnenie, ktoré vyžaduje uplatnenie tohto postihu i v inom športovom odvetví, oznámi
DK SVF túto skutočnosť príslušnému riadiacemu orgánu súťaži tohto športového
odvetvia.
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Článok 21
Doručenie písomností
1. Všetky písomnosti majúce vzťah k disciplinárnemu konaniu sa zasielajú účastníkom
elektronicky na adresu známej e-mailovej schránky. V prípade jednotlivca sa dávajú na
vedomie aj štatutárnemu zástupcovi klubu, ktorého je členom.
2. Pri elektronickej komunikácii sa považuje za deň doručenia deň, kedy bola správa
odoslaná odosielateľom. Tento deň sa deklaruje odosielateľom pomocou výpisu
o odoslaní.
Článok 22
Účinnosť disciplinárnych trestov
1. Účinnosť disciplinárnych trestov začína plynúť:
a) ak nie je uvedené inak, dňom nasledujúcim po rozhodnutí DK SVF o uložení trestu,
inokedy dňom, ktorý DK SVF v rozhodnutí určí,
b) za previnenia v prestupnom a registračnom konaní sa tresty ukladajú s účinnosťou
od dátumu začiatku prestupného alebo registračného konania.
2. Ak bola účastníkovi stretnutia zastavená činnosť diskvalifikáciou v stretnutí, začína sa
účinnosť trestu dňom zastavenia činnosti.
Článok 23
Dokumentácia disciplinárneho konania
1. Z rokovania DK SVF je vyhotovený zápis, ktorý obsahuje všetky podstatné údaje
o priebehu a záveroch disciplinárneho konania. Zápis podpisuje predseda DK SVF
alebo ním poverený člen DK SVF.
2. DK SVF zároveň vedie evidenciu vydaných rozhodnutí a udelených trestov.
3. Dokumentáciu je DK SVF povinná predložiť na vyžiadanie k dispozícii orgánom SVF.
Článok 24
Uloženie trestov
1. Ak prejednáva DK SVF súčasne viac disciplinárnych previnení jedného vinníka, vysloví
trest za najzávažnejšie previnenie a k ostatným prihliadne ako k priťažujúcim
okolnostiam.
2. Za jedno previnenie je možné uložiť i viac trestov, pokiaľ to ich charakter nevylučuje.
3. Za ten istý skutok nemôže byť previnilec trestaný dvakrát. Pokiaľ DK SVF takú
skutočnosť zistí v priebehu už začatého konania, konanie zastaví.
Článok 25
Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti
1. DK SVF pri ukladaní trestov považuje za poľahčujúce okolnosti najmä to, že ide
o prípad hodný osobitného zreteľa alebo previnilec:
a) ešte nebol disciplinárne prejednávaný alebo trestaný,
b) bol k spáchaniu disciplinárneho previnenia preukázateľne vyprovokovaný,
c) nahradil dobrovoľne v plnej výške škodu, ktorú svojim činom spôsobil,
d) prejavil úprimnú ľútosť,
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e) sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil,
f) účinne napomáhal pri objasňovaní prípadu.
2. DK SVF pri ukladaní trestov považuje za priťažujúce okolnosti najmä to, že previnilec:
a) svojim konaním k previneniu naviedol aj inú osobu/osoby,
b) dopustil sa opakovaného previnenia resp. viacerých previnení v priebehu jedného
súťažného obdobia,
c) dopustil sa previnenia obzvlášť surovým alebo zákerným spôsobom,
d) spôsobil zranenie, prípadne škodu na majetku,
e) sa dopustil previnenia voči mládeži, alebo pri práci s mládežou,
f) svojim konaním ovplyvnil, alebo mohol ovplyvniť regulárnosť súťaže a jej výsledky.
Článok 26
Odvolanie
1. Pre postup v predmete podania odvolania a rozhodovaní o ňom sa vzťahujú
ustanovenia SPV a ostatných predpisov SVF.
2. Podanie odvolania nemá odkladný účinok vo vzťahu k vydanému rozhodnutiu a až do
rozhodnutia odvolacieho orgánu platí rozhodnutie DK SVF.
Článok 27
Zmeny trestu
1. Po uplynutí najmenej jednej polovice doby trvania trestov zastavenie činnosti, zákazu
výkonu funkcie, OSBÚD a UI, je možné na základe žiadosti potrestaného odpustiť
zvyšok trestu, prípadne zmeniť ho na podmienečný trest. O žiadosti potrestaného
rozhoduje orgán SVF, ktorý o veci rozhodol v poslednom stupni.
2. Na podmienečný trest sa v tomto prípade nevzťahuje obmedzenie týkajúce sa
ukladania trestu PP.

Článok 28
Záverečné ustanovenia
1. DP SVF je vydaný v súlade so Stanovami SVF.
2. O všetkých záležitostiach a postupoch riešenia, ktoré nie sú v DP SVF upravené
rozhoduje DK SVF „ad hoc“ s prihliadnutím na konkrétne okolnosti daného prípadu
podľa zásady analógie juris. To platí aj o trestoch za previnenia, ktoré nie sú
predmetom úpravy v tomto DP.
3. DK SVF rozhoduje o druhu a výške trestu podľa vlastného uváženia, najmä s ohľadom
na dôsledky previnenia.
4. Tento DP SVF bol schválený uznesením Konferencie SVF dňa 18. 6. 2022. Účinnosť
nadobúda dňom schválenia. Zároveň sa ruší DP SVF schválený 27. 6. 2020.

Mgr. Marek Rojko
prezident SVF
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