
 

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
EUHA 

Schválený rozhodnutím predsedníctva EUHA dňa 04.10.2017 
 

VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

PRVÁ HLAVA - Úvodné ustanovenia 
 

Článok 1 – Základné ustanovenia  
 

1. EUHA je na základe § 52 ods. 1 a 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o športe”) oprávnená prostredníctvom 
disciplinárnych orgánov EUHA rozhodovať o porušení pravidiel ľadového hokeja o 
porušení antidopingových pravidiel, pravidiel vyplývajúcich zo Stanov a ostatných 
predpisov EUHA (ďalej len “predpisy EUHA”), rozhodnutí orgánov EUHA a ukladať 
disciplinárne sankcie za ich porušenie a určovať ochranné opatrenia. 

2. Orgány EUHA vedú všetky subjekty s príslušnosťou s EUHA k tomu, aby dodržiavali 
právny poriadok SR a Európskej únie (ďalej len “právny poriadok”), predpisy EUHA, 
predpisy ľadového hokeja, orgánov EUHA a rešpektovali práva a oprávnené záujmy 
členov EUHA. 

 

Článok 2 – Predmet disciplinárneho poriadku 
1. Disciplinárny poriadok upravuje druhy disciplinárnych sankcií a základné zásady ich 

ukladania, ochranné opatrenia, skutkové podstaty disciplinárnych previnení, 
disciplinárne konanie vrátane odvolacieho konania a evidenciu disciplinárnych sankcií a 
ochranných opatrení. 

2. Osobitosti disciplinárnych previnení, disciplinárnych sankcií a opatrení a 
disciplinárneho konania môžu byť upravené v osobitnom predpise príslušného 
riadiaceho orgánu EUHA. 

3. Disciplinárny poriadok sa nevzťahuje na konanie zamestnanca, funkcionára, osoby 
s príslušnosťou ku klubu alebo inej osoby pôsobiacej v klube, ktorým boli porušené 
vnútorné predpisy klubu, ak toto konanie nie je súčasne disciplinárnym previnením 
podľa disciplinárneho poriadku. 

 

Článok 3 – Disciplinárne previnenie 
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1. Za disciplinárne previnenie sa považuje porušenie všeobecne záväzného právneho 
predpisu, záväzného predpisu EUHA alebo záväzného rozhodnutia orgánu EUHA, 
ktorým bol porušený alebo ohrozený záujem EUHA alebo člena EUHA, vrátane 
pokusu, ak osobitné predpisy EUHA neustanovujú inak. 

2. Znaky disciplinárnych previnení sú uvedené v osobitnej časti disciplinárneho poriadku 
alebo aj v inom predpise EUHA. 

3. Pokiaľ tak ustanovuje tento disciplinárny poriadok alebo iný predpis EUHA, za 
disciplinárne previnenie člena klubu alebo osoby s príslušnosťou ku klubu zodpovedá aj 
klub, ktorý je povinný pôsobiť na svojich členov a osoby s príslušnosťou ku klubu tak, 
aby dodržiavali právny poriadok, predpisy a rozhodnutia EUHA. 

 
 

Článok 4 – Zavinenie 
1. Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ 

disciplinárny poriadok neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. 

2. Pri posudzovaní zavinenia hráčov kategórie mládeže, sa zváži, či previnilec vzhľadom k 
jeho postaveniu v družstve mal alebo mohol vedieť o nesprávnosti konania, ktoré je 
podstatou disciplinárneho previnenia. 

 
DRUHÁ HLAVA - Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 

 

Článok 5 – Časová pôsobnosť 
1. Disciplinárne previnenie sa posudzuje a disciplinárna sankcia sa ukladá podľa 

disciplinárneho poriadku účinného v čase, keď sa previnilec disciplinárneho previnenia 
dopustil. Ak v čase medzi disciplinárnym previnením a rozhodnutím disciplinárneho 
orgánu nadobudne účinnosť zmena disciplinárneho poriadku, disciplinárne previnenie 
sa posudzuje a disciplinárna sankcia sa ukladá podľa disciplinárneho poriadku, ktorý je 
pre previnilca priaznivejší. 

2. Previnilcovi možno uložiť taký druh disciplinárnej sankcie, ktorý dovoľuje uložiť 
disciplinárny poriadok účinný v čase, keď sa o disciplinárnom previnení rozhoduje, ak 
je to pre previnilca priaznivejšie. 

Článok 6 – Územná pôsobnosť 

Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, ku ktorým 
došlo  
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a) na území SR v súvislosti s činnosťou vykonávanou v rámci EUHA alebo 
v súvislosti s účasťou v Európskej univerzitnej hokejovej lige („EUHL“), 
prípadne v rámci jej výberu, tzv. „select teamu“, 

b) mimo územia SR, v súvislosti s činnosťou vykonávanou v rámci EUHA alebo 
v súvislosti s účasťou v „EUHL“, prípadne v rámci jej reprezentačného alebo 
obdobného výberu, tzv. „select teamu“, 

c) mimo územia SR v rámci medzinárodného styku, ak sa ich dopustili členovia 
EUHA alebo iné subjekty uvedené v článku 7, pokiaľ k prerokovaniu 
disciplinárneho previnenia nie je príslušný iný disciplinárny orgán. 
 

Článok 7 – Osobná pôsobnosť 
 

1. Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, ktorých sa v 
rámci svojej činnosti v súvislosti s príslušnosťou k EUHA alebo v súvislosti s účasťou v 
EUHL dopustili 

a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú riadnymi členmi EUHA, 
registrovanými členmi EUHA, individuálnymi členmi EUHA alebo čestnými 
členmi EUHA, osoby príslušné k EUHA alebo k EUHL, vrátane členov „select 
teamu“, alebo nimi v čase disciplinárneho previnenia boli, 

b) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré riadne podali písomnú prihlášku za 
člena EUHA a príslušný orgán EUHA o nej ešte nerozhodol, 

c) fyzické osoby, ktoré sa ako účastníci podujatia (diváci) zúčastňujú súťaže alebo 
iného podujatia organizovaného EUHA, 

d) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú alebo na 
základe poverenia EUHA alebo člena EUHA sa podieľajú na organizácii alebo 
priebehu súťaže alebo iného podujatia organizovaného EUHA, 

e) fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť ako športoví odborníci, 
f) iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa na základe licencie, 

osvedčenia preukazu alebo iného poverenia vydaného EUHA podieľajú na 
činnosti v rámci EUHA alebo v EUHL, 

g) kontrolór EUHA, 
h) družstvá zúčastnené v súťažiach organizovaných EUHA, 
i) iné osoby s príslušnosťou k EUHA. 

2. Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú aj disciplinárne previnenia funkcionárov 
a členov realizačných tímov družstiev klubu, ktorých sa dopustili mimo súťaže alebo 
podujatia, na ktoré boli pozvaní, nominovaní alebo delegovaní, pokiaľ sa 
disciplinárneho previnenia dopustili v súvislosti so súťažou alebo podujatím 
organizovaným EUHA. 

 

TRETIA HLAVA – Disciplinárne sankcie 
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Článok 8 – Druhy disciplinárnych sankcií 
 

1. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú 
osobu i právnickú osobu, sú 

a) napomenutie, 
b) pokuta, 

2. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú 
osobu, sú 

a) vylúčenie 
aa) z EUHA alebo EUHL, 
ab) z reprezentácie („select teamu“) 

b) zastavenie výkonu, 
ba) funkcie, 
bb) športovej činnosti, 

c) zákaz vstupu do šatní, priestorov hráčskej lavice, trestnej lavice, priestorov 
státia, sedenia, VIP priestorov, priestorov pre médiá alebo iných určených 
priestorov štadióna, 

d) zákaz vstupu na štadión, 
e) verejnoprospešná činnosť pre hokejové hnutie, EUHA, člena EUHA alebo 

osobu s príslušnosťou k EUHA. 
3. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní právnickú 

osobu, sú 
a) vylúčenie z EUHA alebo z EUHL, 
b) odohranie zápasu bez divákov, 
c) zastavenie činnosti družstva a vylúčenie družstva zo súťaže, 

4. Disciplinárne sankcie uvedené v odseku 3 písm. b) až c) sa ukladajú konkrétnemu 
družstvu postihnutého klubu. Ak je v osobitnej časti disciplinárneho poriadku uvedené, 
že sa disciplinárna sankcia ukladá klubu, uloží sa príslušnému družstvu tohto klubu, ak 
disciplinárny poriadok neustanovuje inak. 
 

Článok 9 – Napomenutie 
 

Napomenutie je najmiernejšia forma disciplinárnej sankcie a môže byť uložená iba 
jedenkrát v súťažnom období. 
 

Článok 10 – Pokuta 
 

1. Previnilcovi sa môže uložiť peňažná pokuta za disciplinárne previnenie podľa 
disciplinárneho poriadku, ktorú je previnilec povinný uhradiť na účet EUHA alebo cez 
platobnú bránu. 
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2. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi EUHA alebo osobami s príslušnosťou k EUHA 
(hráčom) pôsobiace v rámci EUHL môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 
určenej v osobitnej časti disciplinárneho poriadku, najviac však do výšky 1 000,- eur. 

3. Právnickým osobám za jej disciplinárne previnenia, ako aj za disciplinárne previnenia 
členov klubu a družstiev, za ktoré právnická osoba zodpovedá podľa ich vnútorného 
vzťahu a disciplinárneho poriadku, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 
určenej v osobitnej časti disciplinárneho poriadku, najviac však do výšky 5 000,- eur. 

4. Splatnosť pokuty a poplatkov za disciplinárne konanie je 7 kalendárnych dní od 
oznámenia disciplinárneho rozhodnutia, ak disciplinárny orgán neustanoví inak, pričom 
v rovnakej lehote je previnilec povinný zaslať disciplinárnemu orgánu, ktorý pokutu 
uložil, doklad o jej zaplatení. Ak je pokuta uhradená cez platobnú bránu, doklad 
o úhrade pokuty a poplatkov za disciplinárne konanie previnilec nezasiela. 

5. Uloženú pokutu a poplatok za disciplinárne konanie je previnilec povinný uhradiť aj v 
prípade, ak proti rozhodnutiu podá odvolanie. O vrátení pokuty a poplatku za 
disciplinárne konanie môže rozhodnúť odvolací orgán v prípade, ak zruší alebo zmení 
rozhodnutie napadnuté odvolaním. 

6. Postihnutý klub alebo iná právnická osoba, ktorá je členom EUHA alebo osobou 
s príslušnosťou k EUHA, a ktorej bola uložená pokuta alebo jej vznikli náklady v 
súvislosti s disciplinárnym konaním, je oprávnená uhradenú pokutu alebo vzniknuté 
náklady si regresne uplatniť u osoby, ktorá sa dopustila konania alebo je právne 
zodpovedná za konanie, za ktoré jej bola uložená disciplinárna sankcia alebo určené 
ochranné opatrenie. 

7. Do pokuty sa nezapočítava úhrada poplatku za disciplinárne konanie. 
8. Neuhradenie pokuty ako aj poplatku za disciplinárne konanie v lehote na to určenej 

môže mať za následok uloženie ďalšej disciplinárnej sankcie. 

 
Článok 11 – Vylúčenie z EUHA alebo z EUHL  

 
1. Previnilca je možné vylúčiť z EUHA alebo z EUHL, na základe čoho nemôže 

vykonávať žiadnu činnosť, ktorej podmienkou je členstvo alebo príslušnosť k EUHA. 
2. Disciplinárny orgán môže vylúčiť fyzickú osobu z EUHA alebo z EUHL za závažné 

disciplinárne previnenie, v prípadoch uvedených v disciplinárnom poriadku alebo 
v stanovách EUHA. Fyzickej osobe sa odoberie preukaz preukazujúci členstvo 
v EUHA, ak ním osoba disponuje, a vyznačí sa jej vylúčenie v Informačnom systéme 
EUHA (ďalej len „IS“). 

3. Disciplinárny orgán môže vylúčiť právnickú osobu z EUHA alebo z EUHL za závažné 
disciplinárne previnenie, v prípadoch uvedených v disciplinárnom poriadku alebo 
v stanovách EUHA a vyznačí jej vylúčenie v IS. 

4. Disciplinárny orgán má povinnosť, bez ohľadu na uplatnenie práva na podanie 
opravného prostriedku zo strany dotknutého subjektu, predložiť rozhodnutie o vylúčení 
zo súťaže predsedníctvu EUHA. Rozhodnutie disciplinárneho orgán o vylúčení zo 
súťaže však musí byť vždy potvrdené predsedníctvom EUHA. 
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5. Vylúčený člen alebo osoba s príslušnosťou k EUHA môže požiadať o členstvo alebo 
príslušnosť k EUHA najskôr po uplynutí 3 rokov od vylúčenia. 

6. Ak vylúčená fyzická osoba požiada o obnovenie členstva alebo príslušnosti k EUHA, je 
k tomu potrebný súhlas predsedníctva EUHA („predsedníctvo“ príp. „predsedníctvo 
EUHA“), ktoré má právo vyžiadať si záruky klubu alebo inej odbornej komisie EUHA. 

7. Ak vylúčená právnická osoba požiada o obnovenie členstva alebo príslušnosti k EUHA, 
je k tomu potrebný súhlas predsedníctva, pričom predsedníctvo má právo vyžiadať si 
záruky klubu alebo inej odbornej komisie EUHA. 

 
Článok 12 – Vylúčenie z reprezentácie  

1. Previnilca je možné vylúčiť z reprezentácie a z účasti na podujatiach reprezentácie 
EUHA (ďalej aj ako „select team“ príp. „reprezentácia“) na dobu, na ktorú bola táto 
disciplinárna sankcia uložená. 

2. Disciplinárny orgán môže vylúčiť reprezentanta alebo športového odborníka z 
reprezentácie EUHA najviac na 48 mesiacov v prípade porušenia jeho povinností 
súvisiacich s reprezentovaním EUHA, ktoré sú uvedené v disciplinárnom poriadku, 
stanovách EUHA alebo v osobitnom predpise. 
 

Článok 13 – Zastavenie výkonu funkcie 

1. Previnilcovi je možné zastaviť výkon funkcie (ďalej aj „zastavenie funkcie“) v 
súvislosti s výkonom ktorej došlo k disciplinárnemu previneniu na určitý počet zápasov 
alebo na časové obdobie. 

2. Zastaviť výkon funkcie možno hráčovi a športovému odborníkovi na časové obdobie 
ustanovené v osobitnej časti disciplinárneho poriadku. Vo výroku o uložení tejto 
disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí, výkonu ktorých konkrétnych funkcií sa 
táto disciplinárna sankcia týka. 

3. Zastaviť výkon funkcie nemožno funkcionárom vykonávajúcim funkciu na základe 
voľby alebo ustanovenia alebo na základe pracovného pomeru. V prípade závažných 
previnení disciplinárny orgán môže predložiť príslušnému orgánu podnet na 
prerokovanie odvolania previnilca z funkcie, do ktorej bol týmto orgánom zvolený 
alebo ustanovený. 

 

Článok 14 – Zastavenie výkonu športovej činnosti 
1. Previnilcovi sa môže zastaviť výkon športovej činnosti (ďalej aj „zastavenie činnosti“), 

tzn. hráčovi sa zakáže hrať v súťaži, a to na určité časové obdobie (termínový trest) 
alebo na určitý počet súťažných zápasov (zápasový trest), podľa určenia disciplinárneho 
orgánu v závislosti od druhu a závažnosti disciplinárneho previnenia. 
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2. V prípade zastavenia výkonu športovej činnosti hráč nesmie štartovať na striedavý štart 
v žiadnom inom družstve, ani vykonať zmenu klubovej príslušnosti, ani hosťovanie do 
iného klubu. V prípade, že by sa niektorý zo zápasov neuskutočnil, je hokejista povinný 
vykonať trest zastavenia výkonu športovej činnosti v najbližšom zápase príslušnej 
kategórie a bez zbytočného odkladu o tom informovať disciplinárny orgán. 

3. V prípade podmienečného zastavenia činnosti so skúšobnou dobou nesmie hráč 
vykonať zmenu klubovej príslušnosti, ani hosťovanie do iného klubu, ibaže by 
predsedníctvo rozhodlo inak. 

4. Termínový trest uložený na určitú dobu sa vzťahuje na všetky zápasy, v ktorých by hráč 
mohol pôsobiť v danom období, pokiaľ v rozhodnutí disciplinárneho orgánu nie je 
stanovené inak. 

5. Trest zastavenia výkonu športovej činnosti v súvislosti s ustanovením o evidencii 
vyšších trestov je hráč povinný vykonať v tej súťaži, v ktorej mu bol uložený väčší 
počet vyšších trestov. 

6. Trest zastavenia výkonu športovej činnosti v reprezentácii a v rámci medzinárodného 
športového styku organizovaným regionálnym EUHA, EUHA môže uložiť len 
disciplinárny orgán EUHA. 

7. Trest zastavenia výkonu športovej činnosti je možné uložiť aj tak, že sa určí druh 
zápasov alebo súťaže (na reprezentačné, medzinárodné alebo len na určitú súťaž). 

8. Výkon zastavenia výkonu športovej činnosti, ak nie je dlhší ako 3 mesiace alebo 18 
zápasov, môže byť po polovici vykonaného trestu podmienečne odložený na skúšobnú 
dobu na 2 mesiace až jeden rok. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po 
dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak sa previnilec v skúšobnej dobe previní 
tak, že mu je za nové previnenie uložený nepodmienečný trest pozastavenia výkonu 
športovej činnosti, s novým trestom vykoná i podmienečne odložený trest, to neplatí pre 
pozastavenie výkonu športovej činnosti v súvislosti s ustanovením o evidencii vyšších 
trestov. 

9. Ak výkon zastavenia výkonu športovej činnosti uložený na časové obdobie zasahuje do 
súťažnej prestávky (letnej alebo reprezentačnej), môže disciplinárny orgán rozhodnúť, 
že počas súťažnej prestávky bude výkon tejto disciplinárnej sankcie prerušený a určí 
obdobie prerušenia výkonu disciplinárnej sankcie. 

10. Ak sa previnilec počas výkonu disciplinárnej sankcie podľa tohto článku dopustí 
ďalšieho disciplinárneho previnenia, za ktoré mu disciplinárny orgán uloží ďalšiu 
disciplinárnu sankciu podľa tohto článku, ďalšia disciplinárna sankcia sa vykoná až po 
vykonaní pôvodne uloženej disciplinárnej sankcie. 

Článok 15 – zákaz vstupu do šatní, priestorov hráčskej lavice, trestnej lavice, 
priestorov státia, sedenia VIP priestorov, priestorov pre médiá alebo iných určených 

priestorov štadióna 
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1. Previnilcovi sa môže zakázať vstup do šatní, priestorov hráčskej lavice, trestnej lavice, 
priestorov státia, sedenia VIP priestorov, priestorov pre médiá alebo iných určených 
priestorov štadióna na určené časové obdobie, najviac však na 24 mesiacov.  

2. Disciplinárny orgán vo výroku o treste určí, na ktoré priestory podľa tohto článku sa 
zákaz vstupu vzťahuje. 

 
Článok 16 – Zákaz vstupu na štadión 

 
1. Previnilcovi  sa môže zakázať vstup na konkrétny štadión na určené časové obdobie, 

najviac však na 24 mesiacov, na zápasy organizované EUHA. 
2. Vo výroku o uložení tejto disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí, na ktorý 

štadión sa zákaz vstupu vzťahuje. 
3. Disciplinárny orgán môže určiť, že zákaz vstupu na štadión sa vzťahuje na viacero 

konkrétne určených štadiónov alebo na akýkoľvek štadión. 
 

Článok 17 – Verejnoprospešná činnosť pre hokejové hnutie, EUHA, člena EUHA 
alebo osobu s príslušnosťou k EUHA 

 
1. Previnilcovi je možné s jeho súhlasom uložiť povinnosť vykonať verejnoprospešnú 

činnosť pre hokejové hnutie, EUHA, člena EUHA alebo osobu s príslušnosťou k 
EUHA. 

2. Verejnoprospešnú činnosť pre hokejové hnutie, EUHA, člena EUHA alebo osobu 
s príslušnosťou k EUHA možno uložiť v časovom rozsahu až 40 hodín alebo určením 
úlohy, ktorú má previnilec svojou činnosťou splniť. 

3. Disciplinárny orgán, ktorý rozhodol o uložení povinnosti vykonať verejnoprospešnú 
činnosť, zároveň určí druh a rozsah verejnoprospešnej činnosti a subjekt, v prospech 
ktorého je previnilec povinný túto povinnosť splniť. 

4. Verejnoprospešnú činnosť je previnilec povinný vykonať vo svojom voľnom čase a bez 
nároku na odmenu. 

5. Ak previnilec nedá súhlas na uloženie verejnoprospešnej činnosti, disciplinárny orgán 
uloží previnilcovi pokutu alebo inú disciplinárnu sankciu podľa disciplinárneho 
poriadku. 

 
Článok 18 – Odohranie zápasu bez divákov 

 
1. Disciplinárna sankcia odohranie zápasu bez divákov spočíva v povinnosti postihnutého 

klubu strpieť, aby sa súťažný zápas na jeho zimnom štadióne odohral bez prítomnosti 
divákov alebo bez prítomnosti divákov len vo vymedzenej časti alebo sektore zimného 
štadióna. 
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2. Disciplinárnu sankciu odohranie zápasu bez divákov na domácom zimnom štadióne 
možno uložiť až na 10 súťažných zápasov tomu klubu, v zápase ktorého došlo k 
disciplinárnemu previneniu. 

3. Disciplinárny orgán v rozhodnutí určí počet a zloženie osôb, ktoré sú oprávnené 
zúčastniť sa na zápase, na ktoré sa vzťahuje disciplinárna sankcia odohranie zápasu bez 
divákov. 

4. Disciplinárny orgán v rozhodnutí vymedzí aj konkrétnu časť alebo sektor zimného 
štadióna, v ktorom počas zápasu nebudú prítomní diváci, ak sa disciplinárna sankcia 
vzťahuje na povinnosť odohrať zápas bez prítomnosti divákov len v časti alebo sektore 
štadióna. 

5. Zápasu, ktorý sa odohráva bez prítomnosti všetkých divákov sa môžu zúčastniť len 
hráči, členovia realizačných tímov, delegované osoby a funkcionári klubov uvedení na 
mennom zozname odovzdanom pred zápasom delegátovi zápasu alebo inej príslušnej 
osobe určenej predsedníctvom, členovia usporiadateľskej služby, osoby s preukazom 
ZŤP a pracovníci masmédií, ktorí sa vopred akreditujú a nahlásia organizátorovi. 

6. Výkon tejto disciplinárnej sankcie kontroluje delegát príslušného zápasu alebo iná 
osoba určená predsedníctvom. 
 

Článok 19 – Zastavenie činnosti družstva a vylúčenie družstva zo súťaže 
 

1. Družstvu je možné zastaviť činnosť v prípadoch ustanovených v osobitnej časti 
disciplinárneho poriadku, v dôsledku čoho nemôže družstvo odohrať v konkrétny deň 
súťažný zápas. 

2. Vylúčiť družstvo zo súťaže je možné v prípadoch ustanovených v osobitnej časti 
disciplinárneho poriadku, za závažné porušenie Stanov EUHA, poriadkov EUHA, 
pravidiel EUHA a športovej etiky a morálky. Disciplinárny orgán má povinnosť, bez 
ohľadu na uplatnenie práva na podanie opravného prostriedku zo strany dotknutého 
subjektu, predložiť rozhodnutie o vylúčení zo súťaže predsedníctvu EUHA. 
Rozhodnutie disciplinárneho orgán o vylúčení zo súťaže však musí byť vždy potvrdené 
predsedníctvom EUHA. 

3. Vylúčené družstvo je možné preradiť do nižšej súťaže. 

 
ŠTVRTÁ HLAVA – Ukladanie a výkon disciplinárnych sankcií 

 
Článok 20 – Základné zásady ukladania disciplinárnych sankcií 

 
1. Disciplinárny orgán pri ukladaní disciplinárnych sankcií rešpektuje zásady 

spravodlivého procesu. 
2. Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na to, aby uložené disciplinárne sankcie 

plnili nielen sankčnú, ale aj výchovnú a preventívnu funkciu. 



 

 10 

3. Pri ukladaní disciplinárnych sankcií hráčom kategórie junior je prvoradým účelom 
prevýchova previnilca a výchovné pôsobenie na družstvo, v ktorom previnilec pôsobí. 

4. Disciplinárne sankcie možno uložiť samostatne alebo spolu s inými disciplinárnymi 
sankciami, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak. 

5. Za pokus sa uloží disciplinárna sankcia podľa sadzby za príslušné disciplinárne 
previnenie s ohľadom na skutočnosť, že k následkom disciplinárneho previnenia 
nedošlo. 

6. Ak sa previnilcovi uložila za disciplinárne previnenie príslušným disciplinárnym 
orgánom disciplinárna sankcia, nemožno za ten istý skutok voči tomu istému 
previnilcovi viesť ďalšie disciplinárne konanie. 

7. Ak sa previnilcovi - fyzickej osobe uložila za disciplinárne previnenie príslušným 
disciplinárnym orgánom disciplinárna sankcia, nevylučuje to, aby disciplinárny orgán 
uložil za toto disciplinárne previnenie disciplinárne sankciu aj družstvu alebo aj klubu. 

8. Ak sa disciplinárneho previnenia dopustilo družstvo, má sa za to, že sa disciplinárneho 
previnenia dopustil klub, za ktorý toto družstvo súťaží. 

9. Disciplinárne sankcie je možné ukladať kumulatívne, ak ďalej nie je uvedené inak. 
Disciplinárnu sankciu napomenutie, nie je možné uložiť spolu s pokutou. 

10. Disciplinárne sankcie uložené podľa disciplinárneho poriadku sú platné pre všetky 
zápasy v súťažiach organizovaných EUHA.  

11. Disciplinárne sankcie za previnenie sa v súťažiach organizovaných EUHA uložené ich 
príslušnými disciplinárnymi orgánmi, disciplinárna komisia príslušná podľa 
disciplinárneho poriadku vezme bez uloženia ďalšej disciplinárnej sankcie na vedomie, 
ak z uloženej disciplinárnej sankcie nevyplýva niečo iné. 

12. Ak je v osobitnej časti disciplinárneho poriadku uvedené, že za disciplinárne previnenie 
možno uložiť “ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku”, druh 
disciplinárnej sankcie závisí od rozhodnutia disciplinárnej komisie.  

 
Článok 21 – Poľahčujúce okolnosti 

 
Pri výmere disciplinárneho trestu disciplinárny orgán prihliada na poľahčujúce 
okolnosti, najmä že previnilec: 

a) bol vyprovokovaný, 
b) nebol v predchádzajúcom súťažnom období disciplinárne postihnutý, 
c) sám oznámil disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil, 
d) svoj čin úprimne oľutoval, 
e) aktívne napomáhal pri objasňovaní previnenia, 
f) nahradil škodu, ktorú svojim previnením spôsobil, 
g) spôsobil škodlivý následok z nedbanlivosti, 
h) dopustil sa previnenia ako mladistvý alebo vo veku blízkom veku 

mladistvých, ak táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú alebo 
vôľovú spôsobilosť, 

i) nespôsobil inému ujmu, 
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j) ku vzniku previnenia došlo aj v dôsledku spoluzavinenia alebo 
porušenia povinnosti zo strany poškodeného alebo iného subjektu. 

 
Článok 22 – Priťažujúce okolnosti 

 
Pri výmere disciplinárneho trestu disciplinárny orgán prihliada na priťažujúce okolnosti, 
najmä že previnilec: 

a) sa dopustil previnenia ľstivo, surovo, nešportovo, zákerne alebo 
z pomsty, 

b) sa dopustil previnenia ako športový odborník, 
c) sa disciplinárne previnil napriek tomu, že bol už v posledných dvoch 

súťažných obdobiach disciplinárne postihnutý, 
d) naviedol k disciplinárnemu previneniu iného, 
e) svojim konaním ovplyvnil regulárnosť a integritu súťaže, 
f) zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na 

dosiahnutie neoprávnenej alebo neprimeranej výhody, 
g) sa dopustil viacerých previnení, 
h) sa disciplinárne previnil v medzinárodnom zápase, 
i) zatajoval previnenie, 
j) spôsobil inému ujmu. 

 

Článok 23 – Evidencia vyšších trestov 
 

1. Za vyššie tresty sa v zmysle tohto článku považujú: 
a) väčší trest = 5 minút (ďalej len „VT“) 
b) osobný trest = 10 minút (ďalej len „OT“) 
c) osobný trest do konca zápasu  (ďalej len „OK“) 

2. Na účely evidencie vyšších trestov počas zápasu sa do počtu uložených vyšších trestov 
nepočíta trest v hre (ďalej len „TH“), pri ktorom sa v disciplinárnom konaní ukladá 
automatické zastavenie činnosti minimálne na jeden súťažný zápas, ak nie je uvedené 
inak. 

3. Po piatom vyššom treste jedného hokejistu v jednom súťažnom období súhrnne vo 
všetkých súťažiach má hokejista automaticky zastavenú činnosť na jeden majstrovský 
zápas v jednom dni. Klub zodpovedá za to, že hokejista v najbližšom majstrovskom 
zápase v jednom dni nebude hrať. 

4. Ak je hokejistovi v priebehu sezóny uložených desať vyšších trestov, má automaticky 
zastavenú činnosť na dva majstrovské zápasy (v celých kalendárnych dňoch) a zaplatí 
dvojnásobok poplatku za zápis trestu. 

5. Ak je hokejistovi v priebehu sezóny uložených pätnásť a viac vyšších trestov, má 
automaticky zastavenú činnosť až do prerokovania disciplinárnym orgánom, ktorý 
rozhodne o jeho ďalšom potrestaní, pritom mu môže určiť aj osobitnú pokutu. 
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6. Ak je hokejistovi uložený piaty vyšší trest a hokejista na najbližší majstrovský zápas 
v jednom dni nenastúpi, klub ku ktorému má hokejista príslušnosť je povinný do dvoch 
dní oznámiť disciplinárnemu orgánu zápas, v ktorom nenastúpi. Disciplinárny orgán 
skontroluje správnosť postupu a zaznamená trest zastavenia činnosti na jeden 
majstrovský zápas do svojej evidencie. V prípade, že klub túto skutočnosť 
disciplinárnemu orgánu neoznámi, disciplinárny orgán mu môže uložiť disciplinárnu 
sankciu podľa článku 19 Hlavy II Oddielu II osobitnej časti disciplinárneho poriadku. 

7. Ak je hokejistovi uložený desiaty vyšší trest a hokejista na najbližšie dva majstrovské 
zápasy nenastúpi, klub ku ktorému má hokejista príslušnosť je povinný do dvoch dní 
oznámiť disciplinárnemu orgánu zápasy, v ktorých nenastúpi. Disciplinárny orgán 
skontroluje správnosť postupu a zaznamená trest zastavenia činnosti na dva majstrovské 
zápasy do svojej evidencie. V prípade, že klub túto skutočnosť disciplinárnemu orgánu 
neoznámi, disciplinárny orgán mu môže uložiť disciplinárnu sankciu podľa článku 19 
Hlavy II Oddielu II osobitnej časti disciplinárneho poriadku. 

8. Ak má hokejista povolený striedavý štart, hosťovanie alebo v priebehu jedného 
súťažného obdobia prestúpil do iného klubu, resp. klubov, je povinný ohlásiť vedúcim 
družstiev (managerom) a trénerom, aké a koľko vyšších trestov prestupujúci hokejista 
nadobudol. 

9. Vyššie tresty sa prenášajú do zápasov Play-off EUHL. 
10. O rozdelení vyšších trestov na určitú súťaž  a o ich prenose do nasledujúcej sezóny, 

vrátane prenosu automatického zastavenia činnosti, ak bol hokejistovi uložený piaty 
vyšší trest v poslednom súťažnom zápase, rozhoduje disciplinárny orgán na základe 
všetkých podkladov, najmä celkového počtu vyšších trestov a TH previnilca. 

 
Článok 24 – Upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie 

 
1. Od uloženia disciplinárnej sankcie fyzickej osobe možno v rozhodnutí o disciplinárnom 

previnení upustiť, ak vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia a osobu 
previnilca možno dôvodne predpokladať, že k jeho náprave postačí samotné 
prerokovanie disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania a určenie 
primeraných ochranných opatrení, ak je ich určenie dôvodné. 

2. Od uloženia disciplinárnej sankcie družstvu alebo klubu možno upustiť, ak vzhľadom 
na závažnosť disciplinárneho previnenia a mieru ich zavinenia možno dôvodne 
predpokladať, že k náprave postačí samotné prerokovanie disciplinárneho previnenia v 
rámci disciplinárneho konania a určenie primeraných ochranných opatrení, ak je ich 
určenie dôvodné. 

3. Na postup podľa odseku 1 a 2 je previnilec povinný preukázať, že vykonal všetko, čo 
bolo primerané od neho požadovať, aby predišiel alebo zabránil porušeniu povinnosti, 
ktoré je predmetom disciplinárneho konania. 

4. Od uloženia disciplinárnej sankcie nie je možné upustiť, ak ide o závažné disciplinárne 
previnenie. 
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Článok 25 – Mimoriadne zníženie alebo zvýšenie disciplinárnej sankcie 

 
1. Mimoriadne zníženie disciplinárnej sankcie je možné, ak je možné účel disciplinárneho 

konania dosiahnuť uložením disciplinárnej sankcie aj pri mimoriadnom znížení. 
2. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak by bolo uloženie disciplinárnej 

sankcie podľa sadzby uvedenej v osobitnej časti disciplinárneho poriadku pre previnilca 
neprimerane prísne, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi disciplinárnu sankciu 
pod ustanovenú sadzbu disciplinárnej sankcie. 

3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak si to vyžaduje mimoriadna 
závažnosť disciplinárneho previnenia, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi 
disciplinárnu sankciu nad ustanovenú sadzbu disciplinárnej sankcie. 

 
Článok 26 – Podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie 

 
1. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak správanie postihnutého dostatočne 

odôvodňuje záver, že disciplinárna sankcia splnila účel, môže disciplinárny orgán na 
základe písomnej žiadosti postihnutého po vykonaní polovice disciplinárnej sankcie 
podmienečne odložiť výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, ak sa podmienečné 
odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie neprieči účelu uloženej disciplinárnej 
sankcie. K žiadosti musí priložiť doklad o úhrade poplatku za žiadosť o podmienečné 
odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, pričom musia byť uhradené aj 
poplatky a pokuty uložené v rozhodnutí príslušného disciplinárneho orgánu. Pre výšku 
poplatku za žiadosť o podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie sa 
použijú sumy podľa článku 47 ods. 2 písm. b) v závislosti od stupňa súťaže, v ktorej sa 
previnilec dopustil disciplinárneho previnenia. 

2. Pri podmienečnom odložení výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa odseku 1, 
disciplinárny orgán zároveň určí skúšobnú dobu na 2 mesiace až 24 mesiacov. 

3. O podmienečnom odložení výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie rozhoduje 
disciplinárny orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou. 

4. Ak sa postihnutý, u ktorého bol podmienečne odložený výkon zvyšku disciplinárnej 
sankcie v skúšobnej dobe určenej podľa odseku 2 znovu disciplinárne previní, 
disciplinárny orgán uloží za toto disciplinárne previnenie disciplinárnu sankciu a 
zároveň rozhodne, že zostávajúcu časť disciplinárnej sankcie, ktorá bola podmienečne 
odložená, vykoná. 

5. Odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie za disciplinárne previnenie, ktorého sa 
previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného odloženia výkonu inej 
disciplinárnej sankcie, nie je možné. 

6. V prípade, že disciplinárny orgán žiadateľovi o podmienečné odloženie zvyšku 
disciplinárnej sankcie nevyhovie, poplatok za žiadosť o podmienečné odloženie zvyšku 
disciplinárnej sankcie sa nevracia. 
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PIATA HLAVA – Konanie o disciplinárnych previneniach  
 

Článok 27 – Predmet a účel disciplinárneho konania 
 

1. Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé 
posúdenie disciplinárnych previnení fyzických a právnických osôb vrátane družstiev, 
pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho 
priebeh rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú, ale aj 
výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu. 

2. Disciplinárna komisia postupuje v konaní v súčinnosti s účastníkmi konania, 
zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, nie však nad rámec 
účelu sledovaného disciplinárnym konaním. 

3. Disciplinárna komisia sa svedomito a zodpovedne zaoberá každou vecou, ktorá je 
predmetom konania a použije najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu 
vybaveniu veci. Disciplinárna komisia dbá na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a 
bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb a aby v rozhodovaní o 
skutkovo a právne zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené 
rozdiely. 

4. Účelom disciplinárneho konania je 
a) prerokovať disciplinárne previnenia fyzických osôb a právnických osôb 

v pôsobnosti disciplinárnych orgánov tak, aby priebeh disciplinárneho 
konania a jeho výsledok prispeli k prevýchove previnilca a náprave 
škodlivého následku disciplinárneho previnenia a aby výchovne 
pôsobili aj na ostatných členov hokejového hnutia, 

b) pri závažnejších alebo opakovaných disciplinárnych previneniach aj 
odradenie previnilca od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych 
previnení, 

c) pri najzávažnejších disciplinárnych previneniach aj úplné vylúčenie 
previnilca z vykonávania činnosti v rámci EUHA a jej členov. 

4. Ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak, konanie o disciplinárnych previneniach 
upravuje jednotne pre EUHA, všetkých jej členov a osoby s príslušnosťou k EUHA 
tento disciplinárny poriadok a Stanovy. 

 
Článok 28 – Zloženie a spôsob rozhodovania disciplinárnej komisie 

 
1. Disciplinárnu komisiu tvorí predseda, podpredseda a ďalší členovia komisie. Za činnosť 

disciplinárnej komisie zodpovedá predseda komisie predsedníctvu EUHA. 
2. Disciplinárna komisia rozhoduje spravidla v pléne. Rozhodnutie v jednoduchých 

veciach môže vydávať predseda disciplinárnej komisie alebo člen disciplinárnej 
komisie, určený predsedom disciplinárnej komisie.  

3. Za jednoduché veci sa považujú: 
a) veci, v ktorých je uložené napomenutie, 
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b) veci, v ktorých je uložená pokuta 
ba) pri fyzických osobách do 50,- eur, 
bb) pri právnických osobách do 100,- eur, 

c) veci, v ktorých je uložené pozastavenie vykonávania športovej činnosti 
až na 2 zápasy alebo do 2 týždňov. 

4. Za závažné disciplinárne previnenie sa považuje najmä: 
a) disciplinárne previnenie, za ktoré disciplinárny orgán uložil 

disciplinárnu sankciu na časové obdobie najmenej 12 mesiacov, 25 
zápasov, pokutu najmenej v sume 1 000,- eur alebo vylúčenie z EUHA 
alebo z EUHL, 

b) porušenie takej povinnosti vyplývajúcej z predpisu EUHA, ktorej 
porušenie sa podľa predpisu EUHA považuje za závažné. 

c) porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu, 
d) porušenie povinnosti dodržiavať opatrenia proti manipulácii priebehu 

a výsledkov súťaží, 
e) porušenie povinnosti dodržiavať opatrenia proti negatívnym javom 

v športe, 
f) spáchanie trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 Zákona o športe. 

5. Za najzávažnejšie disciplinárne previnenie sa považuje opakované závažné 
disciplinárne previnenie. 

 
Článok 29 – Začatie disciplinárneho konania  

 
1. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie vtedy, ak sa hodnoverným spôsobom 

dozvie o konaní fyzickej alebo právnickej osoby podliehajúcej právomoci 
disciplinárnych orgánov EUHA, ktorého okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie z 
disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku. 

2. Disciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho konania do 10 dní od prijatia 
podnetu na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutie oznámi v úradnej správe na 
webovom sídle EUHA. 

3. Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä: 
a) zápis o zápase (vo výnimočných prípadoch písomný dodatok rozhodcu k zápisu 

o zápase), 
b) správa delegáta, 
c) správa osoby delegovanej na zápas, 
d) správa člena orgánu EUHA, 
e) správa člena vedenia družstva, 
f) oznámenie člena orgánu EUHA, 
g) oznámenie člena EUHA. 
h) oficiálny podnet od medzinárodnej športovej organizácie, 
i) oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, 
j) vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie, 
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k) oznámenie alebo správa Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky alebo 
Svetovej antidopingovej organizácie o porušení antidopingových pravidiel, 

l) správa v masovokomunikačných prostriedkoch, písomné oznámenie, sťažnosť, 
ústne oznámenie do zápisnice. 

4. Ak disciplinárna komisia zistí, že prerokovanie disciplinárneho previnenia je v 
pôsobnosti inej komisie alebo orgánu EUHA, bezodkladne jej postúpi všetky podklady 
a postúpenie veci oznámi všetkým dotknutým subjektom. 

5. Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa odseku 1 vybaví disciplinárna komisia 
bezodkladne tak, že 
a) začne disciplinárne konanie, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k disciplinárnemu 

previneniu, 
b) podnet odmietne, ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú 

začatie disciplinárneho konania, 
c) podnet odstúpi príslušnému orgánu EUHA alebo orgánu verejnej správy, ak zistí, že 

nie je príslušná vo veci konať a rozhodovať. 
6. Ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu nie sú dostatočným podkladom pre 

disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 5, 
disciplinárna komisia si môže vyžiadať doplnenie podnetu a predloženie súvisiacich 
podkladov. 

7. Ak obsah podnetu aj napriek postupu podľa odseku 6 nie je dostatočným podkladom pre 
disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 5, podnet 
odloží, ak by vzhľadom na doposiaľ zistené skutočnosti bolo disciplinárne konanie 
neefektívne alebo neúčelné. 

8. Disciplinárna komisia môže pred rozhodnutím o previnení uložiť primerané ochranné 
opatrenie. 

9. Disciplinárna komisia vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo spôsobov podľa 
odseku 5 písomný záznam. 

10. Rozhodnutie disciplinárnej komisie podľa odseku 5 písm. b) a odseku 7 nebráni 
ďalšiemu konaniu v tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové okolnosti prípadu 
a dôkazy, ktoré budú odôvodňovať vykonanie disciplinárneho konania. 

 
Článok 30 – Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním 

 
1. Ak disciplinárny orgán dospeje k záveru, že disciplinárnym previnením mohla byť 

súčasne naplnená skutková podstata trestného činu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 
Trestný zákon, bezodkladne odovzdá všetky svoje poznatky orgánom činným v 
trestnom konaní. 

2. Disciplinárny orgán v disciplinárnom konaní vždy využije dôkazy, podklady a závery 
prijaté orgánmi činnými v trestnom konaní, ak sú tieto počas disciplinárneho konania 
k dispozícii. 

3. Pri súbehu disciplinárneho konania a trestného konania môže disciplinárny orgán 
rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, 
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spravidla ohraničenú ukončením prípravného konania podľa zákona č. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok 
disciplinárneho konania účelné. 

4. Pri súbehu disciplinárneho konania a konania pred iným orgánom EUHA, môže 
disciplinárny orgán rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania 
na určitú dobu, spravidla ohraničenú trvaním príslušného konania, ak dospeje k záveru, 
že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné. 

5. Pri podnete, ktorý sa týka podozrenia z korupcie a úmyselného narušenia regulárnosti 
alebo integrity súťaže je disciplinárny orgán oprávnený vykonávať všetky úkony 
smerujúce k objasneniu tohto disciplinárneho previnenia nezávisle od prebiehajúceho 
konania orgánov činných v trestnom konaní. 

6. V prípade preukázania disciplinárneho previnenia korupcie a úmyselného narušenia 
regulárnosti alebo integrity súťaže uloží disciplinárny orgán sankciu podľa 
disciplinárneho poriadku a zároveň upovedomí orgány činné v trestnom konaní. 

 
 

Článok 31 – Priebeh disciplinárneho konania 
 

1. Disciplinárny orgán postupuje v disciplinárnom konaní aktívne tak, aby disciplinárne 
previnenia boli náležite zistené a tí, ktorí sa ich dopustili, aby boli podľa disciplinárneho 
poriadku spravodlivo postihnutí pri rešpektovaní základných práv a slobôd fyzických 
osôb a práv a oprávnených záujmov právnických osôb. 

2. Zasadnutie disciplinárnej komisie je neverejné. Prítomnosť verejnosti na prerokovaní 
disciplinárneho previnenia môže povoliť predseda disciplinárnej komisie, najmä ak je to 
vhodné za účelom preventívneho pôsobenia disciplinárneho konania alebo ak o to 
požiada previnilec. 

3. Na zasadnutí disciplinárneho orgánu sa môže okrem jeho členov zúčastniť aj účastník 
disciplinárneho konania, jeho právny zástupca, splnomocnenec, osoby prizvané podľa 
odseku 5; ako splnomocnenec môže byť zvolená len osoba, ktorá nemôže 
v disciplinárnom konaní vystupovať ako svedok. 

4. Účastníkom disciplinárneho konania je fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej 
právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní rozhoduje. 

5. Pre riadne objasnenie okolností disciplinárneho previnenia je disciplinárna komisia 
oprávnená: 
a) prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, 
b) vyžiadať si stanovisko iného orgánu EUHA alebo orgánu iného športového zväzu, 
c) vyžiadať si písomné dokumenty, správy alebo iný dôkazový materiál, 
d) prizvať potrebný počet svedkov. 

6. V prípadoch hodných osobitného zreteľa prizná disciplinárny orgán čiastočnú alebo 
úplnú náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s poskytnutím požadovanej 
súčinnosti v disciplinárnom konaní, v ostatných prípadoch subjekty poskytujú súčinnosť 
bez nároku na náhradu vynaložených nákladov. 
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Článok 32 – Účasť previnilca a ďalších osôb na prerokovaní veci 

 
1. Previnilec je oprávnený zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia alebo 

zaslať disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie k veci. Previnilec je povinný 
zúčastniť sa osobne prerokovania disciplinárneho previnenia, ak nejde o jednoduchú 
vec, alebo môže zaslať vopred disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie 
s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho osobnej 
účasti, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak, alebo ak nie je v rozhodnutí 
disciplinárneho orgánu stanovené inak. 

2. Ak bol previnilec disciplinárnym orgánom predvolaný na prerokovanie disciplinárneho 
previnenia, je povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou poriadkovej 
pokuty. 

3. Ak sa previnilec napriek riadnemu predvolaniu nedostavil na prerokovanie 
disciplinárneho previnenia ani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné vyjadrenie, v 
ktorom by požiadal o prejednanie disciplinárneho previnenia v jeho prítomnosti, 
disciplinárny orgán je oprávnený disciplinárne previnenie prerokovať aj v jeho 
neprítomnosti; to neplatí, ak sa previnilec riadne a z vážnych dôvodov ospravedlnil a na 
osobnej prítomnosti na prerokovaní trvá, v takom prípade sa prerokovanie uskutoční 
v najbližšom možnom náhradnom termíne. O tom, či je ospravedlnenie riadne a 
z vážnych dôvodov rozhodne predseda disciplinárnej komisie. 

4. EUHA, športový klub alebo iný člen alebo osoba s príslušnosťou k EUHA, s ktorým je 
previnilec v členskom, zamestnaneckom alebo inom zmluvnom alebo registračnom 
vzťahu, umožní previnilcovi účasť na disciplinárnom konaní a poskytne k tomu 
primeranú súčinnosť. 

5. Na prerokovaní disciplinárneho previnenia sa môže za previnilca alebo spoločne s 
previnilcom zúčastniť oprávnený zástupca previnilca podľa článku, zástupca športového 
klubu alebo iného člena alebo osoby s príslušnosťou EUHA, s ktorým je previnilec 
v členskom, zamestnaneckom alebo inom zmluvnom alebo registračnom vzťahu.  

6. Právnická osoba, v ktorej previnilec pôsobí alebo je jej členom, môže na disciplinárny 
orgán zaslať svoje stanovisko k disciplinárnemu previneniu a návrh disciplinárnej 
sankcie. 

7. Ak to vyžaduje povaha disciplinárneho previnenia, prizve disciplinárny orgán na jeho 
prerokovanie funkcionárov športového klubu alebo športového zväzu, dotknutých 
športových odborníkov alebo športovcov. Športový klub k tomu poskytne primeranú 
súčinnosť a umožní funkcionárom a hráčom účasť na rokovaní disciplinárneho orgánu. 

8. Disciplinárny orgán informuje a prizýva osoby s príslušnosťou k EUHA na osobné 
prerokovanie disciplinárneho previnenia prostredníctvom oznamu v úradnej správe, 
zaslaním pozvánky na elektronickú adresu osoby, ktorú táto osoba oznámila na účely 
komunikácie v rámci EUHA alebo iným spôsobom obvyklým v EUHA. Spôsob 
prizvania iných osôb a úhradu nákladov ich účasti na disciplinárnom konaní určí 
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disciplinárny orgán na základe konkrétnych okolností prípadu a dostupných 
kontaktných údajov predvolávanej osoby. 

9. Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní podľa odseku 1, 5 a 7 znášajú tieto 
osoby, ak ďalej nie je uvedené inak alebo ak v predpisoch EUHA nie je ustanovené 
inak. 

10. Ak nemôže disciplinárny orgán disciplinárne previnenie prerokovať z dôvodov na 
strane disciplinárneho orgánu, cestovné výdavky predvolaným účastníkom, ktorí sa 
dostavili pred disciplinárny orgán, uhradí EUHA. 

11. Disciplinárne konanie možno začať do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo 
previnenie, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo k previneniu. To neplatí, 
keď sa v danej veci vedie trestné konanie, alebo tak ustanovujú príslušné predpisy, 
Svetový antidopingový kódex alebo iný všeobecne záväzný predpis. 

 
Článok 33 – Poriadková pokuta 

 
1. Osobe s príslušnosťou k EUHA, ktorá napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší 

priebeh disciplinárneho konania alebo ktorá sa voči disciplinárnemu orgánu alebo jeho 
členovi správa urážlivo, alebo ktorá bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne 
príkaz, nevyhovie výzve podľa tohto disciplinárneho poriadku alebo sa bez 
ospravedlnenia nedostaví pred disciplinárny orgán, môže disciplinárny orgán uložiť 
poriadkovú pokutu, a to aj opakovane: 
a) ak ide o fyzickú osobu až do 100,- eur, 
b) ak ide o právnickú osobu až do 300,- eur. 

2. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musí byť dotknutá osoba vopred upozornená. 
3. Proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný 

účinok. 

 
Článok 34 – Pozastavenie vykonávania športovej činnosti v priebehu 

disciplinárneho konania 
 

1. Ak bola osoba s príslušnosťou k EUHA potrestaná trestom TH alebo sa dopustí 
závažného previnenia pred zápasom alebo po ňom, rozhodca ktorý vedie zápas túto 
skutočnosť uvedie do zápisu a oznámi to zástupcovi družstva, ktorý oznámenie potvrdí 
v zápise o zápase a previnilec má až do rozhodnutia disciplinárneho orgánu automaticky 
pozastavenú činnosť, minimálne na jeden majstrovský zápas, ak disciplinárny poriadok, 
pravidlá alebo predpisy EUHA neustanovujú inak. 

2. Ak sa osoba s príslušnosťou k EUHA dopustí závažného previnenia počas zápasu 
a nebol jej uložený TH, môže byť dodatočne potrestaná.  

3. Ak bol člen realizačného tímu alebo iná osoba nezúčastnená v zápase  vykázaná z 
priestoru hráčskej lavice alebo iných priestorov vymedzených športovými pravidlami 
alebo ak bola osobou delegovanou na zápas označená, že mala byť vykázaná a táto 
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skutočnosť je uvedená v zápise o priebehu a výsledku súťaže a vedúci realizačného 
tímu alebo vedúci družstva previnilca bol s tým preukázateľne oboznámený, označený 
previnilec má s okamžitou platnosťou pozastavené vykonávanie športovej činnosti, 
ktorú v čase zápasu vykonával. 

4. Ku každému previneniu fyzickej osoby, družstva alebo klubu (ak jeho pokračovaním je 
disciplinárne konanie) je klub povinný do troch dní od spáchania previnenia zaslať na 
Disciplinárnu komisiu písomné stanovisko s vyjadrením k previneniu. Písomné 
stanovisko s podpisom a prípadne aj odtlačkom pečiatky je možné doručiť 
Disciplinárnej komisii doporučenou poštou, faxom, e-mailom alebo osobne, najneskôr 
do troch dní od doručenia výzvy Disciplinárnej komisie. V prípade podania stanoviska 
faxom alebo e-mailom pre kluby naďalej platí povinnosť doručiť originál stanoviska v 
lehote troch dní odo dňa spáchania previnenia. V prípade, že na zápas je delegovaný 
inštruktor rozhodcov k uloženiu trestov TH alebo iných disciplinárnych skutočností je 
orgán alebo oddelenie pre oblasť rozhodcov, určené alebo predsedníctvom EUHA, 
povinné bezodkladne bez osobitnej výzvy poskytnúť Disciplinárnej komisii kópiu 
správy inštruktora a všetku potrebnú súčinnosť. 

5. Pozastavenie vykonávania športovej činnosti podľa odseku 1 alebo 2 príslušná 
delegovaná osoba bezodkladne oznámi orgánu EUHA určeného predpismi alebo 
rozhodnutím EUHA, ktorý zabezpečí oznámenie pozastavenia vykonávania športovej 
činnosti v úradnej správe. 

6. Pozastavenie vykonávania športovej činnosti osoby vylúčenej podľa odseku 1 alebo 
vykázanej podľa odseku 2 sa započítava do uloženého disciplinárneho trestu, ak je 
započítanie možné. 

7. Ak osoba podľa odseku 1 alebo vykázaná podľa odseku 2 podala odvolanie proti 
rozhodnutiu Disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená 
alebo vykázaná, Disciplinárna komisia môže rozhodnúť o ukončení pozastavenia 
vykonávania príslušnej činnosti, najmä ak by ďalšie trvanie pozastavenia športovej 
činnosti bolo neprimerané vo vzťahu k predpokladanej dĺžke odvolacieho konania a 
predpokladanému druhu a výmere disciplinárneho trestu a ochranného opatrenia, 
ktorého uloženie hrozí. 

8. Okamžité pozastavenie vykonávania športovej činnosti sa neuplatňuje, ak bol hokejista 
vylúčený v medzinárodnej súťaži, ak športové pravidlá alebo predpisy EUHA 
neustanovujú inak. 

9. Okamžité pozastavenie vykonávania športovej činnosti sa nevzťahuje na účasť 
hokejista, člena realizačného tímu alebo inej osoby na medzinárodnej súťaži vrátane 
súťaží riadených inou medzinárodnou športovou organizáciou. 

10. Hokejista alebo člen realizačného tímu, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví 
na podujatie reprezentácie EUHA, na ktoré bol riadne a včas vopred nominovaný, má 
automaticky pozastavené vykonávanie športovej činnosti v reprezentácii až do 
rozhodnutia Disciplinárnej komisie. 
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Článok 35 – Rozhodnutie o ochrannom opatrení 
 

1. Disciplinárna komisia môže kedykoľvek v priebehu disciplinárneho konania rozhodnúť 
o určení primeraných ochranných opatrení, ak je to v záujme dosiahnutia účelu 
disciplinárneho konania. 

2. Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie, ktoré nemá 
odkladný účinok. 

3. Disciplinárny orgán môže popri uložených disciplinárnych opatreniach alebo aj 
samostatne určiť previnilcovi, a ak je to dôvodné aj inému subjektu v pôsobnosti 
disciplinárneho poriadku, primerané ochranné opatrenia spočívajúce v uložení 
konkrétnej povinnosti alebo obmedzenia podľa odseku 4, ktorých účelom je preventívne 
pôsobenie a náprava škodlivého následku disciplinárneho previnenia. 

4. Ochranné opatrenia môžu spočívať najmä v 
a) zákaze, aby si klub objednal na zápas u súpera vstupenky na určené zápasy, 
b) zákaze alebo obmedzení predaja vstupeniek do určených sektorov, 
c) zákaze alebo obmedzení predaja vstupeniek v deň konania určených zápasov, 
d) zákaze alebo obmedzení predaja alkoholických nápojov na štadióne v čase 

určených zápasov, 
e) zákaze vstupu určenej fyzickej osoby do vymedzených priestorov na štadióne, 
f) zákaze pokračovať v konaní, ktoré bolo dôvodom disciplinárneho previnenia, 
g) príkaze, aby klub odohral určené zápasy bez divákov, 
h) príkaze, aby klub zabezpečil usporiadateľskú službu na určené zápasy v sektore 

alebo priestore hostí, v ktorých je hosťujúcim klubom, 
i) príkaze, aby klub koordinoval organizovaný presun svojich priaznivcov so 

zakúpenou vstupenkou na miesto konania zápasu, vrátane ich návratu a aby 
prostredníctvom usporiadateľskej služby zabezpečil ich sprevádzanie, 

j) príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby (počet usporiadateľov 
alebo aj počet členov bezpečnostnej služby) na zabezpečenie verejného 
poriadku a bezpečnosti na určených domácich zápasoch, 

k) príkaze osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému, 
l) príkaze nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením, 
m) príkaze odstrániť protiprávny stav vzniknutý v dôsledku disciplinárneho 

previnenia, 
n) príkaze, aby klub v záujme prevencie a prevýchovy prerokoval podstatu 

disciplinárneho previnenia s previnilcom, ktorý je jeho hráčom, členom alebo 
funkcionárom, pred družstvom alebo iným určeným spôsobom. 

5. Pri určení ochranného opatrenia sa primerane použijú zásady pre ukladanie 
disciplinárnych sankcií. 

6. Ochranné opatrenie podľa odseku 4 je možné určiť aj pred konečným rozhodnutím vo 
veci ako predbežné opatrenie, ktorého účelom je dočasná úprava povinností previnilca 
do rozhodnutia o disciplinárnom previnení. 
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Článok 36 – Rozhodnutie o veci 

 
1. Ak disciplinárna komisia po objasnení všetkých podstatných okolností disciplinárneho 

previnenia rozhodne, že k disciplinárnemu previneniu došlo, zároveň rozhodne o 
uložení disciplinárnej sankcie podľa osobitnej časti disciplinárneho poriadku. 

2. Disciplinárna komisia môže upustiť od uloženia disciplinárnej sankcie, ak vzhľadom na 
charakter disciplinárneho previnenia a osobu previnilca považuje samotné prerokovanie 
veci Disciplinárnou komisiou za postačujúce na dosiahnutie účelu disciplinárneho 
konania, ak to nie je v rozpore s pravidlami Svetového antidopingového programu 
(kódex WADA). 

3. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho trestu alebo obsahuje: 
a) označenie previnilca, ktorému sa ukladá disciplinárny trest alebo ochranné 

opatrenie, 
b) označenie uloženého disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia a 

jednoznačný časový údaj o jeho trvaní s určením dňa  jeho začiatku a dňa jeho 
skončenia, alebo lehoty na vykonanie disciplinárneho trestu alebo ochranného 
opatrenia, 

c) označenie  článku osobitnej časti disciplinárneho poriadku, ktorý porušil a prípadne 
aj iného  ustanovenia platného  predpisu EUHA alebo všeobecne záväzného 
predpisu SR, ktorý porušil, 

d) stručný popis disciplinárneho previnenia, za ktoré sa disciplinárny trest alebo 
ochranné opatrenie ukladá, 

e) ochranné opatrenie, ak bolo v priebehu disciplinárneho konania určené, s presným 
vymedzením druhu a doby jeho platnosti, 

f) odôvodnenie v prípade závažných disciplinárnych previnení; v ostatných prípadoch, 
ak o jeho písomné vypracovanie požiadala do piatich dní od oznámenia rozhodnutia 
osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie, prezident EUHA alebo ak 
písomné vypracovanie odôvodnenia nariadil predseda disciplinárnej komisie, 

g) poučenie o možnosti podať odvolanie, poučenie o lehote na podanie odvolania a 
označenie orgánu, na ktorý je potrebné odvolanie podať, 

h) poučenie o výške poplatku za odvolanie. 
4. Disciplinárna komisia oznamuje rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu alebo 

ochranného opatrenia: 
a) vyhlásením rozhodnutia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na rokovaní 

Disciplinárnej komisie, na ktorom sa rozhodlo o uložení disciplinárnej sankcie 
alebo ochranného opatrenia, 

b) oznámením výroku rozhodnutia v úradnej správe do 10 dní od vydania rozhodnutia, 
ak nebolo rozhodnuté, že sa v úradnej správe zverejní na webovom sídle EUHA 
celé rozhodnutie; v záujme preventívneho a výchovného pôsobenia môže 
Disciplinárna komisia rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia v úradnej správe v 
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plnom znení na dobu určenú v rozhodnutí, po dobu trvania zákazu činnosti, 
minimálne jeden mesiac po uložení disciplinárnej sankcie, alebo 

c) zaevidovaním rozhodnutia v plnom znení do informačného systému športu, ak 
takúto povinnosť ukladá zákon. 

5. Disciplinárna komisia rozhodne o zastavení konania, ak dôjde k záveru, že: 
a) k disciplinárnemu previneniu nedošlo, 
b) podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané, 
c) skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je dôvod na odovzdanie veci inému 

orgánu EUHA, orgánu verejnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní, 
alebo 

d) rozhodnutie o disciplinárnom previnení nie je možné z iného dôvodu. 
6. O previneniach podľa článku 23 ods. 3 až 5 sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie 

podľa tohto článku. 
 

Článok 37 – Účinnosť uložených disciplinárnych sankcií 
 

1. Uložená disciplinárna sankcia nadobúda účinnosť dňom jej oznámenia, ak v rozhodnutí 
nie je uvedený iný deň nadobudnutia účinnosti. 

2. Ak má hokejista, člen realizačného tímu alebo iná osoba predbežne pozastavené 
vykonávanie športovej činnosti alebo funkcie, už pred začatím disciplinárneho konania, 
začína sa účinnosť disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia dňom 
predbežného pozastavenia vykonávania športovej činnosti alebo funkcie. 

3. Účinnosť disciplinárneho trestu pozastavenia športovej činnosti podľa článku 34 ods. 8 
sa začína automaticky nasledujúcim dňom po skončení podujatia štátnej športovej 
reprezentácie, na ktorú bol hokejista alebo člen realizačného tímu riadne a včas vopred 
nominovaný. 

4. Disciplinárne sankcie za disciplinárne previnenie v prestupovom konaní sa ukladajú s 
účinnosťou od dátumu začiatku prestupového konania. 

 
Článok 38 – Odvolací disciplinárny orgán  

 
1. Odvolacím disciplinárnym orgánom je predsedníctvo EUHA, ktoré ako orgán druhého 

stupňa rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie ak je 
odvolanie prípustné. 

2. Predsedníctvo rozhoduje o odvolaní tak, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých jeho členov. 

3. Na schválenie rozhodnutia odvolacieho disciplinárneho orgánu sa vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

 
Článok 39 – Odvolanie 
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1. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je odvolanie, okrem 
prípadu keď je ustanovené, že podanie odvolania nie je prípustné. 

2. Odvolanie nemá odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených týmto disciplinárnym 
poriadkom alebo iným predpisom EUHA. Predseda disciplinárnej komisie môže 
v odôvodnených prípadoch pri vyhlásení rozhodnutia priznať odkladný účinok riadne a 
včas podanému odvolaniu. 

3. Zrušenia alebo zmeny rozhodnutia disciplinárnej komisie, sa je možné z dôvodu 
procesného pochybenia domáhať iba, ak existuje odôvodnený predpoklad, že pri 
správnom procesnom postupe by disciplinárna komisia rozhodla inak. 

 
Článok 40 – Oprávnené osoby 

 
1. Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie 

(ďalej len “odvolateľ”) sú: 
a) fyzická osoba, ktorej bol  disciplinárny trest alebo ochranné opatrenie uložené alebo 

ňou na tento účel splnomocnená osoba; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej 
zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba, 

b) právnická osoba, ktorej bol disciplinárny trest uložený alebo ňou splnomocnená 
osoba, 

c) športový klub, ktorého klubovému príslušníkovi alebo družstvu bol disciplinárny 
trest alebo ochranné opatrenie uložené, alebo športovým klubom splnomocnená 
osoba, 

d) predseda dozornej rady športovej organizácie, ktorej disciplinárna komisia 
rozhodovala, 

e) iný subjekt, ktorý preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci. 
2. Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia disciplinárnej 

komisie ho môže napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie 
ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu, ak toto porušenie mohlo 
spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba. 

 
Článok 41 – Náležitosti odvolania 

 
1. Odvolanie obsahuje tieto povinné náležitosti: 

a) označenie, ktorému orgánu je určené, 
b) označenie osoby, ktorá ho podáva, a to uvedením mena a priezviska, adresy 

fyzickej osoby alebo označením názvu a sídla právnickej osoby, 
c) označenie rozhodnutia Disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie smeruje, 
d) dôvody odvolania, 
e) označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní 

vykonané, 
f) uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha, 
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g) podpis odvolateľa, ak odvolanie nebolo podané prostredníctvom informačného 
systému, 

h) doklad o úhrade poplatku za odvolanie, s výnimkou prípadov, keď sa podľa 
predpisov EUHA preukázanie zaplatenia poplatku vopred nevyžaduje, 

2. Odvolanie podané prostredníctvom informačného systému obsahuje náležitosti podľa 
odseku 1 písm. a) až f). 

3. Ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa odsekov 1 a 2, predseda Disciplinárnej komisie 
alebo ním poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby nedostatok v 
primeranej lehote odstránila, ktorú zároveň určí. 

4. Ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa odseku 3 nebol odstránený, 
Disciplinárna komisia konanie o odvolaní zastaví. 

5. Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie. 

 
Článok 42 – Lehota a miesto podania odvolania 

 
1. Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie sa podáva na Disciplinárnu 

komisiu, ktorá rozhodovala v prvom stupni v lehote do siedmych dní od doručenia 
rozhodnutia alebo odo dňa zverejnenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie. 

2. Predseda Disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba oznámi prijatie odvolania v 
úradnej správe. 

3. Predseda Disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do 10 dní od doručenia 
odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží 
odvolanie so stanoviskom Disciplinárnej komisie a potrebnými podkladmi (ďalej len 
“predloženie veci”) príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu, ak Disciplinárna 
komisia v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu sama nevyhovie. Ak vec neznesie 
odklad, predseda Disciplinárnej komisie predloží vec predsedovi príslušného 
odvolacieho disciplinárneho orgánu najneskôr do troch dní od riadneho doručenia 
odvolania. 

4. Ak je podľa predpisov EUHA uhradenie poplatku za odvolanie podmienkou jeho 
prerokovania, predseda Disciplinárnej komisie predloží vec príslušnému odvolaciemu 
disciplinárnemu orgánu až po doručení dokladu o úhrade poplatku za odvolanie; to 
neplatí ak ide o vec, ktorá neznesie odklad. Pre výšku poplatku za odvolanie sa použijú 
sumy podľa článku 47 ods. 2 písm b) v závislosti od stupňa súťaže, v ktorej sa 
previnilec dopustil disciplinárneho previnenia. 

5. Ak Disciplinárna komisia v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama (autoremedúra), 
vec sa príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu nepredkladá a poplatok za 
odvolanie sa vráti v plnom rozsahu osobe, ktorá ho uhradila. 

6. Ak Disciplinárna komisia riadne doručenému odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, 
predloží vec bezodkladne na rozhodnutie príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu 
orgánu a súčasne túto skutočnosť oznámi v úradnej správe. 
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7. O odvolaní je odvolací disciplinárny orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od riadneho 
predloženia veci. Ak vec neznesie odklad odvolací disciplinárny orgán rozhodne do 10 
dní od riadneho predloženia veci predsedovi odvolacieho disciplinárneho orgánu. 

 
Článok 43 – Rozhodnutie o odvolaní 

 
1. Odvolací disciplinárny orgán môže rozhodnúť vo veci tak, že: 

a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo ak 
sa na základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie ako neúčelné, 

b) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisie považuje za 
dôvodné a správne, 

c) zmení rozhodnutie Disciplinárnej komisie, ak je skutkový stav dostatočne 
preukázaný a dôjde k záveru, že napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nie 
je správne právne posúdené, najmä ak nie je v súlade so stanovami alebo inými 
predpismi EUHA alebo odporuje právnemu poriadku, 

d) zruší napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisie a vráti vec so svojím 
stanoviskom Disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. 

2. Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho orgánu je pre orgány EUHA a osoby 
s príslušnosťou k EUHA, ktorých sa rozhodnutie dotýka, záväzné. 

3. Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho orgánu musí byť odôvodnené. 
4. Ak odvolací disciplinárny orgán za obdobných okolností rozhodne inak ako rozhodol vo 

svojom skoršom rozhodnutí v inej obdobnej veci, v záujme zjednotenia vlastnej 
rozhodovacej činnosti uvedie dôvody, na základe ktorých sa odchýlil od svojho 
skoršieho rozhodnutia. Ak nesúlad v rozhodovacej činnosti odvolacieho disciplinárneho 
orgánu bude zistený až po vydaní dvoch nesúladných rozhodnutí, odvolací disciplinárny 
orgán na základe podnetu člena EUHA alebo aj bez takého podnetu vydá zjednocovacie 
stanovisko, ktoré je záväzné pre ďalšie obdobné prípady, kým nebude zrušené 
neskorším stanoviskom alebo sa stane neaktuálne v dôsledku zmeny predpisov alebo 
zmeny rozhodnutí súdov. 

5. V odôvodnených prípadoch môže odvolací disciplinárny orgán podať výkladové 
stanovisko, ktoré je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia, a toto je všeobecne záväzným 
pravidlom. 

 
Článok 44 – Rozhodovanie a rokovanie disciplinárnych orgánov 

 
1. Rozhodnutia disciplinárnych orgánov sa prijímajú vo forme uznesenia. 
2. Rozhodnutia disciplinárneho orgánu v jednoduchých veciach je možné schváliť aj 

hlasovaním s využitím elektronickej komunikácie, ktorého pravidlá sú upravené v 
predpise EUHA. 

3. Vo veciach zásadného právneho významu môžu disciplinárne orgány pred rozhodnutím 
vo veci požiadať o záväzný výklad predpisov príslušný orgán EUHA. 
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4. Ak to povaha veci nevylučuje, osobné rokovanie disciplinárneho orgánu je v 
jednoduchých veciach možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie 
alebo videokonferencie členov disciplinárneho orgánu vrátane rozhodnutia vo veci. 

 
Článok 45 – Dokumentácia disciplinárneho konania 

1. Z rokovaní disciplinárneho orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky 
podstatné údaje o začatí, priebehu a záveroch rokovania. Zápisnicu podpisuje predseda 
disciplinárneho orgánu alebo ním poverený člen disciplinárneho orgánu a sekretár, ak 
bol prítomný na rokovaní. 

2. Všetky rozhodnutia disciplinárnych orgánov prijaté v rámci disciplinárneho konania sa 
zverejňujú na webovom sídle EUHA a evidujú sa v archíve úradných správ 
elektronicky alebo v tlačenej forme a v informačnom systéme športu, ak tak vyžaduje 
zákon. 

3. Povinné zverejňovanie sa v zmysle Svetového antidopingového kódexu nebude 
vyžadovať, ak je osoba, o ktorej bolo rozhodnuté, že sa dopustila porušenia 
antidopingových predpisov, mladistvá. Akékoľvek dobrovoľné zverejnenie v prípade 
zahŕňajúcom mladistvého v antidopingových veciach musí byť primerané k skutkovej 
podstate a okolnostiam daného prípadu. 

 
Článok 46 – Evidencia disciplinárnych trestov a ochranných opatrení 

 
1. Záznamy o uložených disciplinárnych trestoch a ochranných opatreniach fyzickým 

osobám a právnickým osobám v pôsobnosti disciplinárnych orgánov vedie 
Disciplinárna komisia v evidencii rozhodnutí. 

2. Údaje do evidencie podľa odseku 1 zapisuje sekretár disciplinárneho orgánu, ktorý 
rozhodnutie vydal, predseda tohto disciplinárneho orgánu alebo iná ním poverená 
osoba, ak predpisy EUHA neustanovujú inak. 

3. Uložené disciplinárne tresty a ochranné opatrenia sa zapisujú na kartu osoby, ktorej bol 
disciplinárny trest alebo ochranné opatrenie uložené. 

4. EUHA zabezpečuje zverejnenie rozhodnutí disciplinárnych orgánov v úradných 
správach na webovom sídle EUHA a archiváciu disciplinárnych prípadov v tlačenej 
forme, ak nie je vedená evidencia iba v elektronickej forme. 

5. Záznam o disciplinárnom treste a ochrannom opatrení v karte potrestaného obsahuje: 
a) druh trestu a za čo bol uložený, 
b) druh ochranného opatrenia a za čo bolo uložené, 
c) dĺžku trestu s presným určením dátumu začiatku a konca trestu, resp. počet zápasov 

a v akej kategórii súťaže, 
d) záznam  výsledku odvolania potrestaného, ak bolo podané, 
e) či ide o trest nepodmienečný alebo podmienečný so skúšobnou dobou, 
f) sankciu alebo pokutu a lehotu na jej splatenie, 
g) označenie pravidla alebo ustanovenia predpisu, ktoré bolo porušené. 
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Článok 47 – Poplatky za prerokovanie disciplinárneho previnenia 

 
1. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia previnilec uhrádza poplatok za 

disciplinárne konanie na účet EUHA na základe výzvy alebo rozhodnutia príslušného 
disciplinárneho orgánu. 

2. Výška poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby je: 
a) podmienečný trest 

Muži 
20 €  
nepodmienečný trest 
Muži  
30 € 

3. Pri uložení disciplinárnej sankcie napomenutie sa poplatok sa prerokovanie 
disciplinárneho previnenia neuhrádza. 

4. Ak bol poplatok uhradený a disciplinárny orgán rozhodne, že k disciplinárnemu 
previneniu nedošlo a konanie zastaví, poplatok sa vráti späť tomu, kto ho uhradil 
spravidla rovnakým spôsobom ako bol poplatok uhradený. 

5. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží 
disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od 
doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez 
platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. 

6. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za 
uhradenú okamihom jeho pripísania na účet EUHA. 

7. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za 
disciplinárne previnenie. 

 

Článok 48 – Záverečné ustanovenia 
 

1. Zrušuje sa Disciplinárny poriadok EUHA upravený v Manuály EUHL na sezónu 
2017/2018 alebo akýkoľvek iný Disciplinárny poriadok alebo obdobný dokument, 
ktorého predmetom je úprava disciplinárneho konania, prijatý EUHA. 

2. Tento Disciplinárny poriadok EUHA bol schválený predsedníctvom EUHA dňa 
04.10.2017. Disciplinárny poriadok  nadobúda platnosť dňa 04.10.2017 a účinnosť 
01.11. 2017. 
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OSOBITNÁ ČASŤ 
 

HLAVA I. 
TRESTY PRE FYZICKÉ OSOBY 

 
I. DRUHY TRESTOV 
 
Článok 1 
 
a) napomenutie, 
b) pokuta, 
c) zastavenie činnosti, 
d) zastavenie funkcie, 
e) vylúčenie z reprezentácie, 
f) vylúčenie z EUHA / EUHL. 
g) zákaz vstupu do šatní, priestorov hráčskej lavice, trestnej lavice, priestorov státia, sedenia, 
VIP priestorov, priestorov pre médiá alebo iných určených priestorov štadióna 
h) zákaz vstupu na štadión 
j) verejnoprospešná činnosť pre hokejové hnutie, EUHA, člena EUHA alebo osobu 
s príslušnosťou k EUHA 
 
 
Článok 2 
 
2.1 Disciplinárny orgán môže uložiť tresty podľa písm. b) až j) aj kumulatívne. 
 
2.2 Disciplinárny orgán môže výnimočne a v odôvodnených prípadoch uložiť disciplinárne 
obvinenej osobe aj trest a ochranné opatrenie, ktoré nie sú výslovne uvedené pri jednotlivých 
skutkových podstatách podľa Hlavy I,  Oddielu II,  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku, 
pokiaľ je tento trest vhodnejší na naplnenie účelu disciplinárneho konania. Toto rozhodnutie 
musí disciplinárny orgán zdôvodniť, okrem prípadov kedy sa podľa tohto Disciplinárneho 
poriadku písomné zdôvodnenie rozhodnutia nevyžaduje. 
 
Článok 3 
 
Disciplinárny orgán môže so súhlasom disciplinárne obvinenej osoby uložiť namiesto trestu 
zastavenia činnosti v rozmedzí od 2 do 5 zápasov pokutu až do výšky 100,- EUR, pričom 
disciplinárne obvinená osoba má zastavenú činnosti minimálne na jeden zápas. 
 
Článok 4 
 
4.1 Disciplinárny orgán môže popri uloženom treste pokuty a zastavenia činnosti uložiť 
disciplinárne obvinenej osobe, aby sa v stanovenom rozsahu, maximálne 20 hodín zúčastnila na 
tréningovom procese detí a mládeže v športovej organizácii ku ktorej má táto osoba príslušnosť. 
4.2 Disciplinárne postihnutá osoba je povinná do troch dní od uloženie trestu oznámiť 
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Disciplinárnej komisii kategóriu, miesto a čas kde bude uložený trest vykonávať. 
 
Článok 5 
 
Disciplinárny orgán môže popri uložení sankcie podľa tejto časti Disciplinárneho poriadku 
uložiť disciplinárne postihnutej osobe aj povinnosť nahradiť škodu, ak bola škoda spôsobená v 
priamej príčinnej súvislosti s disciplinárnym previnením tejto osoby. 
 
Článok 6 
 
6.1 Za ľahké zranenie sa na účely disciplinárneho konania považuje zranenie, ktoré obmedzuje 
poškodenú osobu vo výkone športovej činnosti po dobu nepresahujúcu 14 dní. 
 
6.2 Za ťažké zranenie sa na účely disciplinárneho konania považuje zranenie, ktoré obmedzuje 
poškodenú osobu vo výkone športovej činnosti po dobu dlhšiu než 14 dní. 
 
6.3 Za výkon športovej činnosti sa na účely disciplinárneho konania považuje aj zapojenie 
poškodenej osoby do tréningového procesu pod plnou záťažou.   
 
Článok 7 
 
7.1. Pokiaľ sa disciplinárne obvinená osoba dopustí v súťažnom období akéhokoľvek 
opakovaného disciplinárneho previnenia, potrestá sa za toto previnenie trestom stanoveným 
týmto disciplinárnym poriadkom pre ďalší prípad daného disciplinárneho previnenia a to aj 
opakovane. 
 
 
 
 
 
II. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ 
 
Článok 1. Neoprávnený štart: 
 

1.1 Hokejista sa dopustí neoprávneného štartu, keď nastúpi na zápas 
 
 1.1.1 po uložení trestu zastavenia činnosti, 
 1.1.2 počas pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti, 
 1.1.3 odmietne sa podrobiť kontrole totožnosti (konfrontácii) alebo sa na ňu nedostaví, 
 1.1.4 poruší povinnosť podľa Manuálu EUHL týkajúcu sa štartu v jednom súťažnom 

         dni za viac ako jedno družstvo, 
 1.1.5 za družstvo iného klubu bez schválenia predsedníctva EUHA, 

1.1.6 a nespĺňa niektorú z podmienok na účasť v súťaži uvedených v ustanoveniach  
Manuálu EUHL, 

 1.1.7 na cudzí preukaz, alebo na doklad patriaci inému hokejistovi. 
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1.2 Za neoprávnený štart hokejistu okrem hokejistu môže disciplinárny orgán potrestať aj 
zástupcu družstva. Za neoprávnený štart hokejistu sa potrestá disciplinárne obvinená osoba 
trestom zastavenia činnosti alebo funkcie: 
 
  1.2.1  hokejista 
 
  1.2.1.1   prvý prípad    až na 4 zápasy 
  1.2.1.2  ďalší prípad    min. 1 mesiace 
 
  1.2.2  zástupca mužstva 
 
  1.2.2.1  prvý prípad    až na 1 mesiac 
  1.2.2.2  ďalší prípad    min. 3 mesiacov 
 
1.3 Ak sa hokejista dopustí neoprávneného štartu v čase nepodmienečného zastavenia činnosti, 
potrestá sa previnilec trestom zastavenia činnosti podľa odseku 1.1, ktorý sa predĺži o: 
 
  1.3.1  hokejista 
 
        1.3.1.1  prvý prípad    3 až 8 zápasov 
  1.3.1.2  ďalší prípad    1 až 2 mesiace 
 
 
  1.3.2.  zástupca družstva 
 
  1.3.2.1  prvý prípad    až na 2 mesiace 

1.3.2.2             ďalší prípad    3 až 6 mesiacov 
 
 
Článok 2. Neospravedlnené nedostavenie sa k reprezentačnému alebo výberovému zápasu 
 
2.1 Ak sa fyzická osoba s príslušnosťou k EUHA nedostaví bez primeraného ospravedlnenia na 
reprezentačný alebo výberový zápas potrestá sa trestom vylúčenie z reprezentácie: 
 
  2.1.1   prvý prípad    až na 2 mesiace 
  2.1.2  ďalší prípad    2 až 4 mesiace 
 
2.2 Ak sa fyzická osoba s príslušnosťou k EUHA nedostaví bez primeraného ospravedlnenia na 
reprezentačný alebo výberový zápas na úrovni reprezentácie divízie potrestá sa trestom 
vylúčenie z reprezentácie: 
 
  2.2.1   prvý prípad    2 až 4 zápasy 
  2.2.2   ďalší prípad    1 až 3 mesiace 
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Článok 3. Nezodpovedný prístup hokejistu pri prestupe 
 
3.1 Ak fyzická osoba s príslušnosťou k EUHA prestupuje do viacerých klubov v jednom 
prestupovom termíne, nedodrží dohody a pod.), potrestá sa previnilec trestom zastavenia 
činnosti: 
 
  3.1.1   prvý prípad    až na 2 mesiace 
  3.1.2   ďalší prípad    2 až 8 mesiacov 
 
 
Článok 4. Nešportové správanie sa 
 
4.1 Za nešportové správanie - zbytočné pokrikovanie na ľade, dohodovanie sa s rozhodcom, 
opakované porušovanie pravidiel a pod., potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením 
činnosti alebo funkcie: 
 
  4.1.1   prvý prípad    1 až 3 zápasy 
  4.1.2  ďalší prípad    1 až 2 mesiace 
 
4.2 Za nešportové správanie – navádzanie, pomoc, organizovanie porušovania predpisov, 
poriadkov a smerníc EUHA, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti alebo 
funkcie: 
 
  4.2.1   prvý prípad    až na 2 mesiace 
  4.2.2  ďalší prípad    2 až 6 mesiacov 
 
4.3 Za iné nešportové správanie hokejistov alebo športových odborníkov pred, počas a po 
zápase, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti alebo funkcie: 
 
  4.3.1   prvý prípad    1 až 4 zápasy 
  4.3.2  ďalší prípad    1 až 3 mesiace 
 
Článok 5. Urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov 
a divákov hráčom 
 
5.1 Za urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov 
ľahšie prípady (posunky, zosmiešňovanie, urážky), potrestá sa disciplinárne obvinený hráč 
zastavením činnosti: 
 
  5.1.1   prvý prípad    1 až 3 zápasy 
  5.1.2   ďalší prípad    1 týždeň až 1 mesiac 
 
5.2 Za urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov 
ťažšie prípady (ponižovanie, pľuvanie, vyhrážanie, vulgárne urážky, poliatie tekutinou) potrestá 
sa disciplinárne obvinený hráč zastavením činnosti: 



 

 33 

 
5.2.1               prvý prípad    1 až 5 zápasov 
5.2.2               ďalší prípad    1 až 4 mesiace 

 
5.3 Za urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov 
národnostného, rasového, etnického charakteru, potrestá sa disciplinárne obvinený hráč 
zastavením činnosti: 
 
  5.3.1   prvý prípad    až na 2 mesiace 
  5.3.2   ďalší prípad    3 až 6 mesiacov 
 
 
Článok 6. Urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a 
divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia 
 
6.1 Za posunky, zosmiešňovanie, neuposlúchnutie pokynu oprávnenej osoby, hrubé a vulgárne 
protestovanie potrestá sa disciplinárne obvinená osoby zastavením funkcie, alebo pokutou: 
 

6.1.1 prvý prípad 1 až 3 zápasy, alebo pokuta do 100,- EUR 
6.1.2  ďalší prípad  1 až 2 mesiace, alebo pokuta do 300,- EUR 

 
6.2 Za hrubé, vulgárne urážky, pľuvanie, poliatie tekutinou a pod., potrestá sa disciplinárne 
obvinená osoba zastavením funkcie, alebo pokutou: 
 
  6.2.1   prvý prípad  2 až 6 zápasov, alebo pokuta do 300,- EUR 
  6.2.2  ďalší prípad  2 až 4 mesiace, alebo pokuta do 500,- EUR 
 
6.3 Za vyhrážanie, národnostné, rasové, etnické urážky potrestá sa disciplinárne obvinená osoba 
zastavením funkcie, alebo pokutou: 
 
  6.3.1   prvý prípad  až na 4 mesiace, alebo pokuta do 800,- EUR 
  6.3.2   ďalší prípad  4 až 8 mesiacov, alebo pokuta do 1000,-EUR 
 
Článok 7. Fyzické napádanie 
 
7.1 Ak sa hokejista alebo športový odborník bez priameho fyzického kontaktu napadane, alebo 
sa pokúsi napadnúť iného športového odborníka alebo diváka pred, počas alebo po zápase 
(nastrelením puku, hodením časti výstroja, alebo hokejky a pod.), potrestá sa disciplinárne 
obvinená osoba zastavením činnosti, zastavením funkcie alebo pokutou: 
 
  7.1.1   prvý prípad   1 až 4 zápasy a pokuta do 100,-  EUR 
  7.1.2  ďalší prípad   až na 4 mesiace a pokuta do 300,- EUR 
 
7.2 Ak sa hokejista alebo športový odborník zápasu pokúsi o priame fyzické napádanie iného 
športového odborníka alebo diváka pred, počas alebo po zápase (sotenie, vrazenie, udretie a 
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pod.), potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti, zastavením funkcie alebo 
pokutou: 
 
  7.2.1   prvý prípad  1 až 8 zápasov a pokuta do 300,- EUR 
  7.2.2   ďalší prípad   až na 6 mesiacov a pokuta do 500,EUR 
 
7.3 Ak sa hokejista alebo športový odborník zápasu dopustí fyzického napádania iného 
športového odborníka alebo diváka pred, počas alebo po zápase, potrestá sa disciplinárne 
obvinená osoba zastavením činnosti: 
 
  7.3.1   prvý prípad   2 až 10 zápasov a pokuta do 500,- EUR 
  7.3.2  ďalší prípad   8až 24 zápasov a pokuta do 1.000, EUR 
 
7.4 Ak došlo k ťažkému zraneniu pri konaní podľa bodu 7.1 až 7.3, môže sa disciplinárne 
obvinená osoba potrestať vylúčením z EUHA alebo EUHL. 
 
Článok 8. Uhryznutie 
 
8.1 Za uhryznutie protihráča, ak nedôjde k zraneniu, potrestá sa disciplinárne obvinený hráč 
zastavením činnosti: 
 
  8.1.1   prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  8.1.2  ďalší prípad    2 až 4 zápasy 
 
8.2 Za uhryznutie protihráča, ak dôjde k ľahšiemu zraneniu, potrestá sa disciplinárne obvinený 
hráč zastavením činnosti: 
 
  8.2.1  prvý prípad    2 až 4  zápasov 
  8.2.2  ďalší prípad    4 až 6 zápasov 
 
8.3 Za uhryznutie protihráča, ak dôjde k ťažšiemu zraneniu, potrestá sa disciplinárne obvinený 
hráč zastavením činnosti: 
 
  8.3.1   prvý prípad    6 až 10 zápasov 
  8.3.2  ďalší prípad    10 až 15 zápasov
   
 
Článok 9. Vrazenie na mantinel 
 
9.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že ho bodyčekuje, 
fauluje lakťom, napadne alebo podrazí tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na mantinel, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  9.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  9.1.2   ďalší prípad    2 až 4 zápasov 
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9.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že ho bodyčekuje, fauluje 
lakťom, napadne alebo podrazí tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na mantinel, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 
  9.2.1   prvý prípad    2 až 4 zápasy 
  9.2.2  ďalší prípad    4 až 6 zápasov 
 
9.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že ho bodyčekuje, fauluje 
lakťom, napadne alebo podrazí tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na mantinel, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 
  9.3.1  prvý prípad    6 až 12 zápasov 
  9.3.2  ďalší prípad    12 až 24 zápasov 
 
 
Článok 10. Bodnutie 
 
10.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým že posunie hornú 
ruku po rúčke svojej hokejky smerom dole, a tak vytvorí nebezpečný výčnelok, ktorým napadne 
telo protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  19.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  10.1.2   ďalší prípad    2 až 4 zápasy  
 
10.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým že posunie hornú ruku po 
rúčke svojej hokejky smerom dole, a tak vytvorí nebezpečný výčnelok, ktorým napadne telo 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  10.2.1   prvý prípad    4 až 6 zápasov 
  10.2.2   ďalší prípad    6 až 10 zápasov 
 
10.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým že posunie hornú ruku po 
rúčke svojej hokejky smerom dole, a tak vytvorí nebezpečný výčnelok, ktorým napadne telo 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  10.3.1  prvý prípad    4 až 12 zápasov 
  10.3.2   ďalší prípad    8 až 24 zápasov 
 
 
Článok 11. Napadnutie 
 
11.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým že po korčuľovaní 
smerom k protihráčovi do neho vrazí neprimeranou silou, nakorčuľuje alebo naskočí na 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
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  11.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  11.1.2   ďalší prípad    2 až 4 zápasov 
 
 
11.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým že po korčuľovaní smerom 
k protihráčovi do neho vrazí neprimeranou silou, nakorčuľuje alebo naskočí na protihráča, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  11.2.1   prvý prípad    4 až 6 zápasov 
  11.2.2  ďalší prípad    4 až 8 zápasov 
 
11.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým že po korčuľovaní smerom k 
protihráčovi do neho vrazí neprimeranou silou, nakorčuľuje alebo naskočí na protihráča, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  11.3.1   prvý prípad    6 až 12 zápasov 
  11.3.2  ďalší prípad    8 až 24 zápasov 
 
Článok 12. Napadnutie zozadu 
 
12.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že neočakávane 
nebezpečne udrie, protihráča, ktorý nie je schopný sa brániť do zadnej časti tela, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 
  12.1.1   prvý prípad    1 až 4 zápasov 
  12.1.2   ďalší prípad    4 až 6 zápasov 
 
12.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým že neočakávane nebezpečne 
udrie, protihráča, ktorý nie je schopný sa brániť do zadnej časti tela, sa potrestá zastavením 
činnosti: 
 
  12.2.1   prvý prípad    2 až 8 zápasov 
  12.2.2   ďalší prípad    6 až 12 zápasov 
 
12.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým že neočakávane nebezpečne 
udrie, protihráča, ktorý nie je schopný sa brániť do zadnej časti tela, sa potrestá zastavením 
činnosti: 
 
  12.3.1  prvý prípad    8 až 15 zápasov 
  12.3.2  ďalší prípad    10 až 24 zápasov 
 
článok 13. Napadnutie hlavy a krku 
 
13.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že akýmkoľvek 
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spôsobom, ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť hlavy alebo krku 
protihráča, alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča 
s ochranným sklom alebo mantinelom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  13.1.1  prvý prípad    1 až 4 zápasov 
  13.1.2  ďalší prípad    4 až 10 zápasov 
 
13.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že akýmkoľvek spôsobom, 
ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť hlavy alebo krku protihráča, 
alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s 
ochranným sklom alebo mantinelom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  13.2.1  prvý prípad    3 až 10 zápasov 
  13.2.2  ďalší prípad    6 až 15 zápasov 
 
13.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že akýmkoľvek spôsobom, 
ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť hlavy alebo krku protihráča, 
alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s 
ochranným sklom alebo mantinelom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  13.3.1  prvý prípad    5 až 15 zápasov 
  13.3.2  ďalší prípad    10 až 24 zápasov 
 
Článok 14. Pád pod nohy 
  
14.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že sa z akéhokoľvek 
smeru úmyselne vrhne svojím telom pod nohy protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  14.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  14.1.2  ďalší prípad    2 až 4 zápasy 
 
14.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že sa z akéhokoľvek smeru 
úmyselne vrhne svojím telom pod nohy protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  14.2.1  prvý prípad    2 až 6 zápasov 
  14.2.2  ďalší prípad    4 až 10 zápasov 
 
14.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že sa z akéhokoľvek smeru 
úmyselne vrhne svojím telom pod nohy protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  14.3.1  prvý prípad    6 až 12 zápasov 
  14.3.2  ďalší prípad    8 až 24 zápasov 
 
Článok 15 Krosček 
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15.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že udrie protihráča 
hokejkou, ktorú drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka ľadovej plochy, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  15.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  15.1.2  ďalší prípad    2 až 4 zápasy 
 
15.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že udrie protihráča 
hokejkou, ktorú drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka ľadovej plochy, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  15.2.1  prvý prípad    2 až 6 zápasov 
  15.2.2  ďalší prípad    6 až 12 zápasov 
 
15.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že udrie protihráča 
hokejkou, ktorú drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka ľadovej plochy, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  15.3.1  prvý prípad    5 až 15 zápasov 
  15.3.2  ďalší prípad    10 až 24 zápasov 
 
Článok 16. Predstieranie pádu, alebo zranenia 
 
16.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorému bol, alebo mal byť v stretnutí uložený menší trest  
podľa pravidla 138 Pravidiel ľadového hokeja zato, že očividne predstieral pád alebo zranenie s 
úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, sa potrestá: 
 

16.1.1              prvý prípad  pokutou až do 100,- EUR, alebo zastavením 
činnosti až na dva a zápasy 

16.1.2              ďalší prípad zastavením činnosti na 2-4zápasy a pokutou 
podľa bodu 16.1.1  

 
Článok 17. Faul lakťom 
 
17.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že svojím lakťom 
fauluje protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  17.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  17.1.2  ďalší prípad    2 až 4 zápasy 
 
17.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že svojím lakťom fauluje 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  17.2.1  prvý prípad    2 až 6 zápasov 
  17.2.2  ďalší prípad    6 až 10 zápasov 
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17.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že svojím lakťom fauluje 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  17.3.1  prvý prípad    5 až 15 zápasov 
  17.3.2  ďalší prípad    10 až 24 zápasov 
 
Článok 18. Bitka – nadmerne hrubá sila 
 
18.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý začne bitku, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  19.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  19.1.2  ďalší prípad    2 až 4 zápasy 
 
18.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý napriek výzve hlavného rozhodcu na skončenie 
pokračuje alebo sa pokúša pokračovať v bitke, alebo bráni čiarovému rozhodcovi v snahe 
zastaviť bitku, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  18.2.1  prvý prípad    1 až 4 zápasy 
  18.2.2  ďalší prípad    2 až 8 zápasov 
 
18.3 Disciplinárne obvinený športový odborník, ktorý sa zapojí bitky na ľadovej ploche alebo 
mimo nej, sa potrestá: 
 
  18.3.1  prvý prípad   pokutou až do 100,- EUR 

18.3.2              ďalší prípad pokutou až do 300,- EUR a 
zastavením      funkcie na 2-5 
zápasov 

 
Článok 19. Úder hlavou 
 
19.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý s prilbou alebo bez nej, hlavou udrie, alebo sa pokúsi 
udrieť protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  19.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  19.1.2  ďalší prípad    2 až 4 zápasy  
 
19.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý s prilbou alebo bez nej, hlavou udrie protihráča, pričom 
mu spôsobí ľahšie zranenie, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  19.2.1  prvý prípad    2 až 6 zápasov 
  19.2.2  ďalší prípad    4 až 12 zápasov  
 
19.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý s prilbou alebo bez nej, hlavou udrie protihráča, pričom 
mu spôsobí ťažšie zranenie, sa potrestá zastavením činnosti: 
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  19.3.1  prvý prípad    5 až 15 zápasov 
  19.3.2  ďalší prípad    10 až 24 zápasov  
 
 
Článok 20. Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou 
 
20.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že nesie svoju hokejku alebo 
drží jej akúkoľvek časť nad výškou svojich ramien a s touto hokejkou udrie protihráča, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  20.1.1  prvý prípad    2 až 4 zápasy 
  20.1.2  ďalší prípad    4 až 10 zápasov 
 
20.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že nesie svoju hokejku alebo 
drží jej akúkoľvek časť nad výškou svojich ramien a s touto hokejkou udrie protihráča, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  20.2.1  prvý prípad    8 až 15 zápasov 
  20.2.2  ďalší prípad    10 až 24 zápasov 
 
Článok 21. Hákovanie 
 
21.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že svojou hokejkou 
prekáža alebo bráni v pohybe protihráčovi s pukom alebo bez puku, sa potrestá zastavením 
činnosti: 
 
  21.1.1  prvý prípad     1 až 2 zápasy 
  21.1.2  ďalší prípad     2 až 4 zápasy 
 
21.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že svojou hokejkou prekáža 
alebo bráni v pohybe protihráčovi s pukom alebo bez puku, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  21.2.1  prvý prípad     2 až 6 zápasov 
  21.2.2  ďalší prípad     5 až 12 zápasov 
 
 
21.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že svojou hokejkou prekáža 
alebo bráni v pohybe protihráčovi s pukom alebo bez puku, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  21.3.1  prvý prípad     6 až 15 zápasov 
  21.3.2  ďalší prípad     10 až 24 
zápasov 
 
Článok 22. Nedovolené bránenie v hre 



 

 41 

 
22.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča nedovoleným bránením v 
hre, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  22.1.1  prvý prípad     1 až 2 zápasy 
  22.1.2  ďalší prípad     2 až 4 zápasy 
 
22.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahšie zraní protihráča nedovoleným bránením v hre, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 
  22.2.1  prvý prípad     2 až 6 zápasov 
  22.2.2  ďalší prípad     4 až 10 zápasov 
 
22.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahšie zraní protihráča nedovoleným bránením v hre, 
sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  22.3.1  prvý prípad     5 až 15 zápasov 
  22.3.2  ďalší prípad     8 až 24 zápasov 
 
Článok 23. Kopnutie 
 
23.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že vykoná, alebo sa 
pokúsi vykonať prudký pohyb korčuľou smerom na nejakú časť tela protihráča, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 
  24.1.1  prvý prípad     1 až 2 zápasy 
  24.1.2  ďalší prípad     2 až 4 zápasy 
 
23.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že vykoná, alebo sa pokúsi 
vykonať prudký pohyb korčuľou smerom na nejakú časť tela protihráča, sa potrestá zastavením 
činnosti: 
 
  23.2.1  prvý prípad     2 až 8 zápasov 
  23.2.2  ďalší prípad     4 až 12 zápasov 
 
23.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že vykoná, alebo sa pokúsi 
vykonať prudký pohyb korčuľou smerom na nejakú časť tela protihráča, sa potrestá zastavením 
činnosti: 
 
  23.3.1  prvý prípad     5 až 15 zápasov 
  23.3.2  ďalší prípad     8 až 24 zápasov 
 
 
Článok 24. Faul kolenom 
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24.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že nastaví svoje 
koleno tak, aby vyvolal kontakt s protihráčom sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  24.1.1  prvý prípad     1 až 2 zápasy 
  24.1.2  ďalší prípad     2 až 4 zápasy 
 
24.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že nastaví svoje koleno 
tak, aby vyvolal kontakt s protihráčom sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  24.2.1  prvý prípad     2 až 8 zápasov 
  24.2.2  ďalší prípad     6 až 12 zápasov 
 
24.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že nastaví svoje koleno tak, 
aby vyvolal kontakt s protihráčom sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  24.3.1  prvý prípad     5 až 15 zápasov 
  24.3.2  ďalší prípad     8 až 24 zápasov 
 
Článok 25. Seknutie 
 
25.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že svojou hokejkou, 
ktorú drží jednou alebo obidvomi rukami, sa zaženie na protihráča smerom k niektorej časti jeho 
tela alebo výstroja  sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  25.1.1  prvý prípad     1 až 2 zápasy 
  25.1.2  ďalší prípad     2 až 4 zápasy 
 
25.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že svojou hokejkou, ktorú 
drží jednou alebo obidvomi rukami, sa zaženie na protihráča smerom k niektorej časti jeho tela 
alebo výstroja  sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  25.2.1  prvý prípad     2 až 8 zápasov 
  25.2.2  ďalší prípad     6 až 12 zápasov 
 
25.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že svojou hokejkou, ktorú 
drží jednou alebo obidvomi rukami, sa zaženie na protihráča smerom k niektorej časti jeho tela 
alebo výstroja  sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  25.3.1  prvý prípad     5 až 15 zápasov 
  25.3.2  ďalší prípad     8 až 24 zápasov 
 
25.4 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý sa počas šarvátky zaženie svojou hokejkou po 
protihráčovi sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  25.4.1  prvý prípad     1 až 6 zápasov 
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  25.4.2  ďalší prípad    4 až 12 zápasov 
   
25.5 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý zdvihne svoju hokejku medzi nohy protihráča s 
úmyslom spôsobiť kontakt s jeho slabinami  sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  25.5.1  prvý prípad    2 až 8 zápasov 
  25.5.2  ďalší prípad    6 až 12 zápasov 
 
Článok 26. Podkopnutie 
 
26.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že zozadu 
nebezpečne podkopne nohou alebo korčuľou protihráča alebo potiahne protihráča dozadu v 
momente, keď ho podrazil alebo kopol do jeho nôh, keď bol za ním, sa potrestá zastavením 
činnosti: 
 
  26.1.1  prvý prípad    1 až 3 zápasy 
  26.1.2  ďalší prípad    2 až 6 zápasov 
 
26.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že zozadu nebezpečne 
podkopne nohou alebo korčuľou protihráča alebo potiahne protihráča dozadu v momente, keď 
ho podrazil alebo kopol do jeho nôh, keď bol za ním, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  26.2.1  prvý prípad    4 až 8 zápasov 
  26.2.2  ďalší prípad    6 až 12 zápasov 
 
26.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že zozadu nebezpečne 
podkopne nohou alebo korčuľou protihráča alebo potiahne protihráča dozadu v momente, keď 
ho podrazil alebo kopol do jeho nôh, keď bol za ním, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  26.3.1  prvý prípad    5 až 15 zápasov 
  26.3.2  ďalší prípad    10 až 24 zápasov 
 
Článok 27. Pichnutie 
 
27.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že hokejkou, ktorú 
má v jednej alebo v obidvoch rukách, pichne alebo sa pokúsi pichnúť protihráča s koncom jej 
čepele, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  27.1.1  prvý prípad    1 až 2 zápasy 
  27.1.2  ďalší prípad    2 až 4 zápasy 
 
27.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že hokejkou, ktorú má v 
jednej alebo v obidvoch rukách, pichne alebo sa pokúsi pichnúť protihráča s koncom jej čepele, 
sa potrestá zastavením činnosti: 
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  27.2.1  prvý prípad     3 až 8 zápasov 
  27.2.2  ďalší prípad     6 až 12 zápasov 
 
27.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že hokejkou, ktorú má v 
jednej alebo v obidvoch rukách, pichne alebo sa pokúsi pichnúť protihráča s koncom jej čepele, 
sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  27.3.1  prvý prípad     6 až 15 zápasov 
  27.3.2  ďalší prípad     8 až 24 zápasov 
 
Článok 28. Podrazenie 
 
28.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že zrazí protihráča 
na ľadovú plochu svojou hokejkou, nohou alebo stehnom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  28.1.1  prvý prípad     1 až 2 zápasy 
  28.1.2  ďalší prípad     2 až 4 zápasy 
 
28.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že zrazí protihráča na 
ľadovú plochu svojou hokejkou, nohou alebo stehnom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  28.2.1  prvý prípad     2 až 8 zápasov 
  28.2.2  ďalší prípad     6 až 12 zápasov 
 
28.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že zrazí protihráča na 
ľadovú plochu svojou hokejkou, nohou alebo stehnom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 
  28.3.1  prvý prípad     5 až 15 zápasov 
  28.3.2  ďalší prípad     8 až 24 zápasov 
 
Článok 29. Iné hrubé správanie sa 
 
29.1 Nakorčuľovanie, či úmyselné podrazenie rozhodcu, odtláčanie rozhodcu, ťahanie rozhodcu 
za dres, zdržiavanie sa hokejistu na hráčskej či trestnej lavici, keď bol vylúčený do konca 
zápasu a vykázaný do kabíny, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti, 
alebo pokutou: 
 
  29.1.1   prvý prípad  1 až 6 zápasov, alebo pokuta do 100,- EUR 
  29.1.2   ďalší prípad  1 až 4 mesiace a pokuta do 300,- EUR 
 
29.2 Konanie hokejistu, rozhodcu, alebo iného činovníka zápasu, ktorým bolo poškodené 
zariadenie zimného štadióna v dôsledku jeho hrubého správania, potrestá sa previnilec 
zastavením činnosti, zastavením funkcie alebo pokutou: 
 
  29.2.1   prvý prípad  1 až 6 zápasov, alebo pokuta do 100,- EUR 
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  29.2.2  ďalší prípad  1 až 4 mesiace a pokuta do 300,- EUR 
 
Článok 30. Úmyselné ovplyvňovanie výsledku 
 
30.1 Za úmyselné ovplyvňovanie výsledku sa považuje nenastúpenie na zápas, sabotovanie hry, 
postavenie hokejistov nižšej kategórie a pod., za čo sa hokejista alebo športový odborník 
potrestá zastavením činnosti, zastavením funkcie alebo pokutou: 
 
  30.1.1   prvý prípad  2 až 6 zápasov, alebo pokuta do 200,- EUR 
  30.1.2  ďalší prípad  1 až 6 mesiacov a pokuta do 500,- EUR 
 
30.2 Za úmyselné ovplyvňovanie výsledku sa považuje, ak bol preukázaný pokus, alebo priame 
ovplyvňovanie výsledku zápasu bez preukázania podplácania a bez preukázania sľubu 
podplácania, avšak formou ponuky, alebo poskytnutia iných nenáležitých, nefinančných výhod, 
za čo sa hokejista alebo športový odborník potrestá zastavením činnosti, zastavením funkcie 
alebo pokutou 
 
  30.2.1   prvý prípad  3 až 8 zápasov, alebo pokuta do 300,- EUR 
  30.2.2   ďalší prípad  2 až 4 mesiace a pokuta do 600,- EUR 
 
30.3 Za úmyselné ovplyvňovanie výsledku sa považuje, ak bolo dokázané podplatenie alebo 
sľub podplatenia, prípadne ak bolo podplatenie vymáhané, za čo sa hokejista alebo športový 
odborník potrestá: 
 

30.3.1   prvý prípad  8 až 24 mesiacov zastavenia činnosti alebo 
zastavenia funkcie, a pokuta do 1000,- EUR 

   
30.3.2  ďalší prípad vylúčenie z EUHA alebo EUHL 

 
Článok 31. Uvádzanie nesprávnych údajov 
 
31.1 Za úmyselné uvádzanie nesprávnych údajov falšovanie športovo technických písomností, 
nesprávne a zavádzajúce údaje v Zápisoch o zápasoch, v Správach inštruktorov, v oficiálnych 
stanoviskách, nesprávne a zavádzajúce svedecké výpovede pred orgánmi EUHA, potrestá sa 
previnilec zastavením činnosti, zastavením funkcie a pokutou: 
 
 31.1.1 hokejista 
 

31.1.1.1  prvý prípad    až na 5 mesiacov 
31.1.1.2 ďalší prípad    4 až 24 mesiacov 

 
 31.2.1 športový odborník a činovník zápasov 
 
  31.1.2.1  prvý prípad  až na 8 mesiacov a pokuta do 300,-  EUR 

31.1.2.2 ďalší prípad  6 až 24 mesiacov a pokuta do 600,- EUR 
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Článok 32 Nesprávnosti pri prestupoch a transferoch spôsobené športovými odborníkmi 
 
32.1 Za nesprávnosti pri prestupoch a transferoch spôsobené funkcionármi sa považuje 
získavanie hokejistu nekalým spôsobom bez súhlasu materského klubu, za účelom štúdia na 
škole, ktoré sa neuskutoční, fikcie zmeny trvalého alebo prechodného pobytu a pod., potrestá sa 
previnilec zastavením funkcie a pokutou: 
 
  32.1.1   prvý prípad  až na 3 mesiace a pokuta do 200,- EUR 
  32.1.2  ďalší prípad  2 až 8 mesiacov a pokuta do 500,- EUR 
 
Článok 33 Ustanovenie o vyšších trestoch 
 
33.1 Hokejistovi sa automaticky zastaví činnosť po udelení: 
 
  33.1.1   5 VT      1 zápas 
  33.1.2   10 VT     2 zápasy 
  33.1.3  15 VT a viac    5 zápasov a pokuta do € 300, 
 
33.2 Klub ku ktorému ma disciplinárne postihnutý hráč v čase obdržania vyššie uvedeného 
počtu vyšších trestov príslušnosť je povinný disciplinárnej komisii do 2 dní od udelenia 
posledného vyššieho trestu oznámiť v ktorých zápasoch disciplinárne obvinený hráč nenastúpil, 
alebo nenastúpi. 
 
 
Článok 34 Vstupovanie do šatní rozhodcov: 
 
34.1 Ak ktokoľvek vstúpi do šatne rozhodcov bez predchádzajúceho súhlasu alebo vyzvania 
rozhodcov alebo inštruktora rozhodcov zápasu pred zápasom, počas hry, cez prestávky i po 
skončení zápasu, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti alebo funkcie, a 
pokutou: 
 
  34.1.1   prvý prípad   1 až 2 týždne a pokuta do 100,- EUR 
  34.1.2  ďalší prípad   1 až 2 mesiace a pokuta do 300,- EUR 
 
Článok 35 Odmietnutie družstva pokračovať v hre 
 
35.1 Ak sa družstvo odmietne vrátiť na ľadovú plochu a pokračovať v hre po predchádzajúcej 
výzve rozhodcu, prípadne začať hru s družstvom, ktoré je už na ľade, potrestá sa športový 
odborník poverený vedením družstva zastavením funkcie a pokutou: 
 
  35.1.1   prvý prípad   až na 4 týždne a pokuta do 100,- EUR 
  35.1.2   ďalší prípad   1 až 3 mesiace a pokuta do € 300, 
 
Článok 36 Nepovolený vstup na ľadovú plochu: 
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36.1 Ak ktokoľvek po začatí hry vstúpi bez povolenia rozhodcom na ľadovú plochu, hráčsku 
lavicu súpera alebo trestnú lavicu (tréner, zástupca družstva, lekár, funkcionár, iný športový 
odborník ), potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením funkcie a pokutou: 
 
  36.1.1   prvý prípad   až na 2 týždne a pokuta do 100,- EUR 
  36.1.2  ďalší prípad   1 až 3 mesiace a pokuta do 300,- EUR 
 
Článok 37 Porušenie súťažného poriadku rozhodcom 
 
37.1 Za porušenie súťažného poriadku rozhodcom sa považuje nedostatočne a neúplne vyplnený 
zápis, príp. jeho oneskorené doručenie, oneskorené dostavenie sa na zápas nekompletné údaje, 
nedodržanie ustanovení Manuálu EUHL alebo iného predpisu EUHA o povinnostiach 
rozhodcov a pod., za čo sa rozhodca potrestá: 
 
  37.1.1   prvý prípad   pokuta do 100,- EUR 
  37.1.2  ďalší prípad   1 až 2 mesiace zastavenia funkcie 
 
37.2 Za porušenie súťažného poriadku rozhodcom sa považuje neospravedlnené nedostavenie sa 
na zápas, alebo meškanie po dobu dlhšiu než 30 minút od úradného začiatku stretnutia, za čo sa 
potrestá rozhodca zastavením funkcie: 
 
  37.2.1   prvý prípad   až na 4 týždne 
  37.2.2  ďalší prípad   1 až 3 mesiace 
 
Článok 38 Nečestné rozhodovanie rozhodcu 
 
38.1 Za nečestné rozhodovanie rozhodcu, ak je dokázané jednostranné rozhodovanie bez 
podplatenia s poskytovaním iných nenáležitých nefinančných výhod, sa potrestá rozhodca 
zastavením funkcie: 
 
  38.1.1   prvý prípad   až na 4 mesiace 
  38.1.2   ďalší prípad   4 až 12 mesiacov 
 
38.2 Za nečestné rozhodovanie rozhodcu, ak je dokázané jednostranné rozhodovanie, ak bolo 
podplatenie dokázané, potrestá sa rozhodca vylúčením z činnosti v EUHL. 
 
Článok 39 Manipulácie narušujúce regulárnosť súťaže 
 
39.1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým spôsobí alebo by mohol 
spôsobiť 
narušenie regulárnosti súťaže. 
 
39.2. Manipuláciou súťaže je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo 
výsledku súťaže vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie výhody 
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pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom 
súťaže alebo výsledkom súťaže. 
 
39.3 Narušením regulárnosti súťaže je aj: 
 
 39.3.1. manipulovanie priebehu alebo výsledku súťaže alebo neoznámenie manipulácie 
priebehu alebo výsledku súťaže Súťažnej komisii alebo orgánom činným v trestnom konaní. 
 39.3.2. uzatváranie stávok priamo alebo prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých 
je účastníkom ako hokejista, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím postavením, 
funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže 
 39.3.3. zneužívanie alebo šírenie dôverných informácie o športovej organizácii a jej 
športovej činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže. 
 
39.4. Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa 39.3, uloží Disciplinárna komisia 
trest 
zastavenia činnosti: 
 
  39.4.1   prvý prípad   až na 8 mesiacov 
  39.4.2   ďalší prípad   vylúčenie z EUHA alebo z EUHL 
 
39.5. Disciplinárny orgán EUHA pozastaví vykonávanie športovej činnosti osobe s 
príslušnosťou k 
EUHA, na ktorú bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie, až do skončenia 
trestného konania o tomto trestnom čine. 
 
39.6. Disciplinárny orgán EUHA zakáže vykonávanie športovej činnosť osobe s príslušnosťou k 
EUHA, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky; pri 
opakovanom odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti v rámci EUHA. 
 
39.7. Porušenie opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí sa 
považuje za závažné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť člen EUHA alebo osoba 
s príslušnosťou k EUHA rozhodnutím disciplinárneho orgánu EUHA vylúčený z EUHA alebo z 
EUHL. 
 
 
Článok 40 Neohlásenie pokusu o manipulácie narušujúce regulárnosť súťaže 
 
40.1 Kto neinformuje EUHA o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky 
súťaže sú manipulované, potrestá sa zastavením činnosti: 
 
  40.1.1   prvý prípad    až na 2 mesiace 
  40.1.2   ďalší prípad    2 až 6 mesiacov 
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Článok 41 Porušovanie antidopingových pravidiel 
 
41.1 Za porušovanie antidopingových pravidiel sa považuje: 
 
 41.1.1 pozitívny výsledok dopingovej kontroly alebo akékoľvek iné porušenie 
antidopingových pravidiel podľa smernice pre kontrolu a postih dopingu a § 88 ods. 3 zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe 
 41.1.2 neoprávnené vyrobenie, prevoz, prenechanie na prepravu, prechovávanie, 
ponúkanie, predaj, poskytnutie inému alebo podanie inému látku s anabolickým alebo iným 
hormonálnym účinkom, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, na iný ako 
liečebný účel 
 41.1.3. použitie voči inému metódy spočívajúcej v zvyšovaní prenosu kyslíka 
v ľudskom organizme alebo metódy génového dopingu, uvedenú v zozname zakázaných látok a 
zakázaných metód, na iný ako liečebný účel 
 41.1.4. sprostredkovanie činnosti podľa ods. 41.1.2 a 41.1.3. 
 
41.2. Porušenie antidopingových pravidiel sa potrestá podľa Svetového antidopingového 
kódexu WADA a iných príslušných predpisov EUHA. 
 
41.3. Porušenie antidopingových pravidiel sa považuje za závažné disciplinárne previnenie, za 
ktoré môže byť člen EUHA alebo osoba s príslušnosťou k EUHA rozhodnutím disciplinárneho 
orgánu EUHA vylúčený z EUHA alebo EUHL. 
 
 
Článok 42 Vyhýbanie sa trestu 
 
42.1 Ak sa hokejista alebo športový odborník vyhýba trestu, potrestá sa zastavením činnosti 
alebo funkcie: 
 
  42.1.1   prvý prípad    až na 1 mesiac 
  42.1.2   ďalší prípad    2 až 4 mesiace 
 
Článok 43 Nedodržiavanie rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie 
 
43.1 Ak hokejista alebo športový odborník porušuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie 
potrestá sa: 
 
  43.1.1   po prvom upozornení   napomenutím 
  43.1.2   po druhom upozornení   pokutou do 50 € 

43.1.3                po treťom upozornení   pokutou do 100 € a vykázaním 
z rokovacej miestnosti 

 
Článok 44 Nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc EUHA, porušenie 
nariadení a rozhodnutí odborných komisií alebo riadiacich orgánov súťaží 
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44.1 Fyzická osoba (hokejista alebo športový odborník) sa za nedodržanie alebo porušenie 
stanov, poriadkov a smerníc EUHA, porušenie nariadení a rozhodnutí odborných komisií alebo 
riadiacich orgánov súťaží potrestá pokutou, zastavením činnosti alebo funkcie alebo vylúčením 
zo EUHA alebo z EUHL: 
 
  44.1.1.1  prvý prípad   až na 2 mesiace  
  44.1.1.2  ďalší prípad   3 až 12 mesiacov alebo vylúčenie 
z EUHA alebo EUHL 
 
44.2 za obzvlášť závažný prípad, najmä ak následkom konania bola spôsobená škoda väčšieho 
rozsahu, alebo ujma osobám 
 
  44.2.1  prvý prípad    6 až 24 mesiacov a pokuta do 
500,-                     EUR 
  44.2.2  ďalší prípad    vylúčenie z EUHA alebo 
EUHL 
 
44.3. Za nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc EUHA, porušenie nariadení a 
rozhodnutí odborných komisií alebo riadiacich orgánov súťaží môže disciplinárny orgán uložiť 
aj ďalšie sankcie tohto podľa disciplinárneho poriadku EUHA. 
 
Článok 45 Nesplnenie rozhodnutia Disciplinárnej komisie EUHA fyzickou osobou 
 
45.1 Ak fyzická osoba nesplní rozhodnutie Disciplinárnej komisie EUHA, potrestá sa previnilec 
pokutou: 
  45.1.1   prvý prípad    až do 100,- EUR 
  45.1.2   ďalší prípad   až do 300,- EUR 
 
 Článok 46 Tipovanie majstrovského zápasu hokejistom, alebo činovníkom zápasu, v 
ktorom je priamym zúčastneným, dohodovanie výsledkov majstrovských zápasov a pod. 
 
46.1 Ak hokejista alebo iný činovník (športový odborník) zápasu, v ktorom je priamym 
zúčastneným tipuje majstrovský zápas, dohoduje výsledky majstrovských zápasov alebo inak 
ovplyvňuje výsledky majstrovských zápasov potrestá sa previnilec zastavením činnosti a 
pokutou alebo vylúčením z činnosti v EUHA alebo EUHL a pokutou: 
 
  46.1.1   prvý prípad  8 až 24 mesiacov a pokuta do 500,-  EUR 

46.1.2   ďalší prípad  vylúčením z EUHA alebo EUHL a             
pokuta do 1000,- EUR 

 
Článok 47 V prípade iného hrubého, nešportového alebo vulgárneho vystupovania 
hokejistov, športových odborníkov, alebo iných činovníkov zápasu voči hráčom, 
športovým odborníkom, činovníkom zápasu, orgánom EUHA, alebo EUHA, ktoré 
neupravuje tento disciplinárny poriadok je previnilec potrestaný podľa čl. 8 všeobecnej 
časti disciplinárneho poriadku EUHA. 
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Článok 48 Korupcia 
 
48.1 Kto sám alebo prostredníctvom iného vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby 
ponúkne, 
sľúbi alebo poskytne neoprávnenú výhodu riadiacemu orgánu súťaže, funkcionárovi, 
hokejistovi, činovníkovi zápasu alebo inej osobe pôsobiacej v štruktúrach EUHA, alebo jeho 
členov s úmyslom naviesť ho k porušeniu ich predpisov alebo záväzného rozhodnutia, uloží sa 
mu trest: 
 

48.1.1   prvý prípad  zastavením činnosti alebo výkonu funkcie na 6 
až 12 mesiacov 

 
48.1.2   ďalší prípad  vylúčenie z EUHA alebo EUHL a pokuta   do 

1000,- EUR 
 
48.2 Kto sám alebo prostredníctvom iného požiada, dá si sľúbiť alebo prijme neoprávnenú 
výhodu vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, aby porušil predpisy EUHA, alebo 
riadiaceho orgánu, uloží sa mu trest: 
 

48.2.1  prvý prípad  zastavením činnosti alebo výkonfunkcie na 6 až 
12 mesiacov a pokutou  do 1000,- EUR 

   
48.2.2   ďalší prípad  vylúčenie z EUHA alebo EUHL 
 
Článok 49 Záverečné ustanovenia 
 
49.1 Ak je podľa tejto prílohy uložená pokuta, alebo náhrada škody športovému odborníkovi, 
poverenému viesť družstvo, Disciplinárna komisia EUHA predpíše jej náhradu klubu, ktorého 
športový odborník bol potrestaný. Klub je povinný stanovenú čiastku uhradiť a prípadné 
vymáhanie si uplatňovať voči disciplinárne postihnutej osobe. 

 
 

HLAVA II. 
TRESTY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY 

 
I. DRUHY TRESTOV 
 
Článok 1 
    
a) napomenutie, 
b) pokuta, 
d) zastavenie činnosti družstvu, 
e) uzavretie zimného štadióna pre verejnosť pri zápasoch organizovaných EUHA (odohratie 
zápasu bez divákov), 
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f) vylúčenie družstva zo súťaže, 
g) vylúčenie z EUHA alebo EUHL, 
 
Článok 2 
 
2.1 Disciplinárny orgán môže uložiť tresty podľa písm. b) až g) aj kumulatívne. 
 
2.2 Disciplinárny orgán môže výnimočne a v odôvodnených prípadoch uložiť disciplinárne 
obvinenej osobe aj trest a ochranné opatrenie, ktoré nie sú výslovne uvedené pri jednotlivých 
skutkových podstatách podľa Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku, 
pokiaľ je tento trest vhodnejší na naplnenie účelu disciplinárneho konania. Toto rozhodnutie 
musí disciplinárny orgán zdôvodniť, okrem prípadov kedy sa podľa tohto Disciplinárneho 
poriadku písomné zdôvodnenie rozhodnutia nevyžaduje. 
 
Článok 3 
 
Disciplinárny orgán môže popri uložení sankcie podľa tejto časti Disciplinárneho poriadku 
uložiť disciplinárne postihnutej osobe aj povinnosť nahradiť škodu, ak bola škoda spôsobená v 
priamej príčinnej súvislosti s disciplinárnym previnením tejto osoby. 
 
Článok 4 
 
4.1 Disciplinárny orgán môže rozhodnúť, že disciplinárne postihnutá športová organizácia je 
povinná časť uloženej pokuty nepresahujúcu 50% z uloženej pokuty poskytnúť vo forme 
materiálno technického zabezpečenia detí a mládeže inej športovej organizácii, ktorú si 
disciplinárne postihnutá športová organizácia zvolí. 
 
4.2 Materiálno technickým zabezpečením sú na účely bodu 4.1 najmä hokejky, súčiastky 
výstrojov hráčov a brankárov a tréningové pomôcky. 
 
4.3 Materiálno technické zabezpečenie podľa bodu 4.1 nemôže byť použité v kategóriách 
seniorov, juniorov a dorastu. 
 
4.4 Disciplinárne postihnutá športová organizácia je povinná splniť povinnosť uloženú podľa 
tohto článku v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola táto povinnosť 
uložená. 
 
4.5  Disciplinárne postihnutá športová organizácia je povinná v lehote 5 dní po splnení 
povinnosti uloženej podľa bodu 4.1 doručiť disciplinárnemu orgánu listiny preukazujúce 
zakúpenie materiálno technického zabezpečenia a jeho odovzdanie s uvedením dátumu, miesta 
a času kedy k odovzdaniu materiálno technického zabezpečenia došlo. Odovzdanie materiálno 
technického zabezpečenia musí byť potvrdené podpisom osoby, alebo osôb ktorým bolo 
odovzdané. 
 
4.6 Nesplnenie povinnosti podľa bodu 4.1 tohto článku v lehote podľa bodu 4.4 tohto článku má 
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za následok vznik povinnosti disciplinárne postihnutej športovej organizácie doplatiť zvyšok 
uloženej pokuty v lehote 5 dní od posledného dňa lehoty podľa bodu 4.4 tohto článku na účet 
EUHA. Disciplinárna zodpovednosť športovej organizácie podľa Hlavy II Oddiel II článok 14 
Disciplinárneho poriadku tým nie je dotknutá.     
 
Článok 5 
 
5.1. Pokiaľ sa disciplinárne obvinená športová organizácia dopustí v súťažnom období 
akéhokoľvek opakovaného disciplinárneho previnenia, potrestá sa za toto previnenie trestom 
stanoveným týmto disciplinárnym poriadkom pre ďalší prípad daného disciplinárneho 
previnenia a to aj opakovane. 
 
 
II. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ 
 
Článok 1 Nešportové správanie sa divákov 
 
1.1 Za nešportové správanie sa divákov sa považuje nešportové správanie sa obecenstva, a to 
skandovaním nadávok, hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu, za čo sa športová 
organizácia potrestá pokutou: 
 
  1.1.1   prvý prípad    do 150,- EUR 
  1.1.2   ďalší prípad    do 300,- EUR 
 
1.2 Za nešportové správanie sa divákov sa považuje hádzanie väčších predmetov na ľadovú 
plochu, ktoré bolo možné odstrániť z plochy bez prerušenia hry, za čo sa športová organizácia 
potrestá pokutou alebo uzatvorením zimného štadióna pre verejnosť a pokutou: 
 
  1.2.1   prvý prípad    pokuta do 200,- EUR 
  1.2.2   ďalší prípad    pokuta až do 500,- EUR 
 
1.3 Za nešportové správanie sa divákov sa považuje hromadné skandovanie národnostnej, 
rasovej alebo náboženskej urážky a hádzanie nebezpečných predmetov na ľad a do priestorov 
hráčskych lavíc a trestnej lavice, po odchádzajúcich družstvách a rozhodcoch (napr. sklenené 
fľaše, kovové predmety, petardy ) alebo keď bolo potrebné prerušiť hru za účelom odstránenia 
predmetov a očistenia ľadovej plochy, za čo sa športová organizácia potrestá pokutou alebo 
uzatvorením zimného štadióna pre verejnosť a pokutou: 
 
  1.3.1   prvý prípad    pokuta do 300,- EUR 
  1.3.2   ďalší prípad    pokuta až do 1000,- EUR 
 
1.4 Ak sa konania uvedeného v bodoch 1.1, 1.2 a 1.3 dopustia fanúšikovia hosťujúceho 
mužstva, nachádzajúci sa v priebehu zápasu v sektore zimného štadióna vyhradenom 
usporiadateľom pre hosťujúcich fanúšikov potrestá sa pokutou podľa článkov 1.1, 1.2 a 1.3 
hosťujúca športová organizácia. 
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Článok 2 Výtržnosti a fyzické napádanie 
 
2.1 Ak diváci, hokejisti, usporiadatelia alebo funkcionári pred zápasom, v jeho priebehu alebo 
po jeho skončení fyzicky napadnú rozhodcov, hokejistov, funkcionárov alebo divákov, alebo sa 
dopustia svojvoľného ničenia majetku v priestoroch zimného štadióna a v jeho bezprostrednej 
blízkosti (parkovisko a pod.) alebo ak diváci vniknú na ľadovú plochu, športová organizácia sa 
potrestá: 
 
2.1.1 v ľahkých prípadoch, ak usporiadateľská služba zasiahla, resp. poskytla ochranu a pomoc, 
potrestá sa športová organizácia: 
 
  2.1.1.1   prvý prípad   pokuta do 100.- EUR 
  2.1.1.2   ďalší prípad   pokuta do 300,- EUR 
  
2.1.2 v ťažších prípadoch, ak usporiadateľská služba zlyhala a výtržnosť mala masový 
charakter, potrestá sa klub: 
 

2.1.2.1   prvý prípad   300,- EUR 
  2.1.2.2   ďalší prípad   pokuta až do 800,- EUR 
 
2.1.3 pri hromadnej bitke družstva, resp. družstiev okrem trestov uložených fyzickým osobám 
zapojeným do hromadnej bitky, potrestá sa klub (kluby): 
 
  2.1.3.1   prvý prípad   pokuta do 200,- EUR 
  2.1.3.2   ďalší prípad   pokuta do 500,- EUR 
 
2.2 Ak sa konania uvedeného v bode 2.1 dopustia fanúšikovia hosťujúceho mužstva, 
nachádzajúci sa v priebehu zápasu v sektore zimného štadióna vyhradenom usporiadateľom pre 
hosťujúcich fanúšikov potrestá sa pokutou hosťujúca športová organizácia: 
 
  2.2.1   prvý prípad  pokuta do 150,- EUR 
  2.2.2  ďalší prípad  pokuta do 300,- EUR 
 
3. Zavinené nedostavenie sa na zápas 
 
3.1 Za zavinené nedostavenie sa na zápas okrem možnej kontumácie a náhrady preukázateľnej 
škody spôsobenej usporiadateľovi, príp. hosťujúcemu družstvu, potrestá sa klub: 
 
  3.1.1.1   prvý prípad    pokuta 150,- EUR 
  3.1.1.2   ďalší prípad          pokuta 300,- EUR 
    
Článok 4 Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom 
 
4.1 ak sa po výzve rozhodcom vráti družstvo na ľad a hra pokračuje, potrestá sa klub: 
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  4.1.1    prvý prípad   pokuta do 50,- EUR 
  4.1.2    ďalší prípad   pokuta do 100,- EUR 
 
4.2 ak sa po výzve rozhodcu družstvo odmietne vrátiť na ľad a zápas je predčasne ukončený, 
potrestá sa klub, ktorého družstvo sa dopustilo porušenia predpisov: 
 

4.2.1  prvý prípad   zastavenie činnosti družstva až 
na 2 zápasy 

   
4.2.2    ďalší prípad   vylúčenie družstva zo súťaže  

 
Článok 5 Znevažovanie športu, úmyselné ovplyvnenie zápasu 
 
5.1 Za znevažovanie športu, úmyselné ovplyvnenie zápasu sa považuje sabotovanie hry 
viacerými hokejistami, zámerné postavenie väčšiny hokejistov nižšej vekovej kategórie, čím 
došlo k neregulárnemu výsledku a ovplyvneniu zápasu sa potrestá klub: 
 
 5.1.1 v priateľskom zápase 
 
  5.1.1.1   prvý prípad    zastavenie činnosti na 1 zápas 
  5.1.1.2   ďalší prípad    zastavenie činnosti na 2 zápasy 
 
 5.1.2 v majstrovskom, medzinárodnom alebo medzištátnom zápase 
 
  5.1.2.1   prvý prípad    zastavenie činnosti na 1 až 4 
         zápasy 
  a5.1.2.2   ďalší prípad   vylúčenie družstva zo súťaže  
 
Článok 6 Odohratie zápasu v dobe zastavenia činnosti družstva 
 
6.1 Ak družstvo odohrá zápas v dobe zastavenia jeho činnosti, potrestá sa družstvo: 
 
  6.1.1    prvý prípad   vylúčenie družstva zo súťaže  
 
Článok 7 Odohratie zápasu proti družstvu, ktoré má zastavenú činnosť 
 
7.1 Ak družstvo odohrá zápas proti družstvu, ktoré má zastavenú činnosť, potrestá sa: 
 
  7.1.1    prvý prípad   zastavenie činnosti na 1 až 4 
         zápasy 
  7.1.2    ďalší prípad   vylúčenie družstva zo súťaže 
 
Článok 8 Odohratie nenahláseného medzinárodného zápasu 
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8.1 Ak družstvo odohrá nenahlásený medzinárodný zápas, potrestá sa klub: 
 
  8.1.1    prvý prípad   pokuta do 200,- EUR 
  8.1.2    ďalší prípad   pokuta do 400,- EUR 
 
Článok 9 Nesplnenie finančných úhrad v zmysle smerníc 
 
9.1 Kto nesplní finančné úhrady v zmysle predpisov EUHA (náhrady rozhodcom, sankcie a 
pokuty 
vyrubené, disciplinárnymi orgánmi, členský príspevok a pod), potrestá sa: 
 
  9.1.1   prvý prípad   pokuta až do 150,- EUR 
  9.1.2   ďalší prípad   pokuta až do 300,- EUR 
 
Článok 10 Nerešpektovanie platných smerníc a nariadení: 
 
10.1 Ak klub nerešpektuje platné smernice a nariadenia, potrestá sa: 
 
  10.1.1   prvý prípad   pokuta do 150,- EUR 
  10.1.2   ďalší prípad   pokuta do 300,- EUR 
 
Článok 11 Nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárneho prípadu 
 
11.1 Ak sa klub vyhýba prerokovaniu disciplinárneho prípadu, potrestá sa: 
 
  11.1.1   prvý prípad   pokuta do 100,- EUR 
  11.1.2   ďalší prípad   pokuta do 300,- EUR 
 
Článok 12 Porušenie antidopingových pravidiel v prípade družstva 
 
12.1 Ak sa u viac ako dvoch členov družstva potvrdí porušenie antidopingového pravidla 
a počas súťaže, Disciplinárna komisia EUHA uloží disciplinárnu sankciu dodatočne popri 
uloženým sankciám jednotlivým športovcom, ktorí sa previnili, v zmysle článku 44 Hlavy I. 
Osobitnej časti WADA. 
 
  13.1.1   prvý prípad   pokuta do 500,- EUR 
  13.1.2   ďalší prípad   vylúčenie družstva zo súťaže  
 
Článok 13 Nedodržanie lehoty na úhradu 
 
13.1 Kto nedodrží lehotu 7 dní na uhradenie istiny a uložených pokút v  lehote splatnosti, 
potrestá sa navýšením o 5 % sumy zo základnej istiny. 
 
Článok 14 Nedodržanie ďalšej lehoty 
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14.1 Kto nedodrží lehotu ďalších 7 dní na uhradenie istiny a uložených pokút v nadväznosti 
podľa článku 14 tejto Hlavy Disciplinárneho poriadku, potrestá sa: 
 
  14.1.1   prvý prípad   navýšením sumy o 10%  
        základnej istiny 
   

14.1.2   ďalší prípad   navýšením sumy o 30%  
       základnej istiny a zastavenie činnosti 
      družstva do finančného vyrovnania 

 
Článok 15 Štart družstiev v inej majstrovskej hokejovej súťaži bez súhlasu EUHA 
 
15.1 Ak družstvo štartuje v zahraničnej alebo inej domácej súťaži bez súhlasu EUHA potrestá 
sa klub: 
 
  16.1.1   prvý prípad    pokuta do 1000,- EUR 
  16.1.2   ďalší prípad    pokuta do 5000,- EUR  
 
Článok 16 Uvádzanie nesprávnych, alebo neúplných údajov športovou organizáciou 
 
16.1 Ak športová organizácia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, potrestá sa: 
 
  16.1.1   prvý prípad    pokuta do 150,- EUR 
  16.1.2   ďalší prípad    pokuta do 300,- EUR 
 
Článok 17 Nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov 
súťaží alebo orgánov EUHA športovou organizáciou alebo iným členom EUHA alebo 
osobou s príslušnosťou k EUHA 
 
17.1 Ak športová organizácia, člen EUHA alebo osoba s príslušnosťou k EUHA nesplní alebo 
poruší rozhodnutie odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov EUHA, potrestá 
sa: 
 
  17.1.1   prvý prípad    pokuta do 150,- EUR 
  17.1.2   ďalší prípad    pokuta do 300,- EUR 
 
17.2 Kluby sú povinné zabezpečiť, aby v deň zápasu nikto z hokejistov, športových odborníkov, 
alebo činovníkov zápasu akokoľvek v médiách nehodnotil hokejistov, športových odborníkov, 
alebo 
činovníkov zápasu. Za každé porušenie tohto ustanovenia bude klub potrestaný pokutou 200,- 
EUR. To sa nevzťahuje na informovanie verejnosti  ohľadne športového výkonu jednotlivých 
hokejistov a športového výkonu družstva podľa subjektívneho názoru hokejistu, športového 
odborníka alebo činovníka zápasu, na účely spravodajstva; ani také vyjadrenie však nesmie byť 
v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej fyzickej osoby. 
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Článok 18 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc EUHA právnickou 
osobou (športovou organizáciou, klubom, členom EUHA) 
 
18.1 Ak právnická osoba nedodrží alebo poruší Stanovy, poriadky alebo smernice EUHA, 
potrestá sa: 
 
  19.1.1.1   prvý prípad   pokuta do 300,- EUR 

19.1.1.2 ďalší prípad   pokuta do 1000,- EUR a 
vylúčenie z EUHA alebo EUHL 

 
Článok 19  Disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1 / 2014 Z. z. organizátorom podujatia 
(športová organizácia, klub, člen EUHL ai.) 
 
19.1 Ak sa právnická osoba (športová organizácia, klub, člen EUHL a i.) ako organizátor 
podujatia disciplinárne previní podľa zák. č. 1/2014 Z.z. potrestá sa: 
 
 
  19.1.1.1   prvý prípad    pokuta do 500,- EUR a 
           
  19.1.1.2   ďalší prípad    pokuta do 2000,- EUR  
 
 


