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                                               1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK  

                                                               1.1 Základné ustanovenia  

1.1.1  Tento Hrací poriadok Slovenskej asociácie Bandy, SAB (ďalej len SAB) pre súťaž RBL (ďalej len 

„hrací poriadok“ alebo „HP“) je súhrnom športovo - technických predpisov platných pre vedenie, 

organizáciu a usporiadanie súťaží v rámci SAB. Jeho ustanovenia sú platné a záväzné pre všetkých 

členov a kluby (oddiely) asociácie, ako aj pre orgány asociácie. Vychádza z platných Stanov, platných 

pravidiel  Federation of International Bandy (FIB), Zákona o športe č. 440/2015, hlava 2 a 3 a je 

právnym dokumentom pre organizáciu súťaží organizovaných Slovenskou asociáciou Bandy (SAB). 

1.1.2  Klub, ktorý prejaví záujem hrať v zahraničnej súťaži musí predložiť ´žiadosť na Výkonný výbor 
asociácie, ktorá klubu hrať v zahraničnej súťaži povolí alebo nepovolí. V prípade povolenia hrať 
v zahraničnej súťaže je klub vyradený zo súťaže RBL a je podaný návrh ŠTK na pozastavenie členstva 
právnickej osobe v SAB. Obnova členstva je možná podľa čl.2.6 Zánik a obnova registrácie člena SAB.  
 

                                                               1.2 Všeobecné ustanovenia  

1.2.1  Podkladmi pre vedenie, organizáciu a usporiadanie súťaží v bandy hokeji a rink bandy sú:  
a) hrací poriadok SAB,  
b) platné pravidlá Bandy a Rink bandy (FIB).  
 
1.2.2  V rámci organizačných predpisov vydávajú riadiace orgány športovo - technické predpisy s 
platnosťou pre príslušný hrací rok, ktorými sú:  
a) termínový kalendár súťaží,  
b) rozpisy súťaží,  
c) propozície súťaží. 
 
1.2.3  Riadiaci orgán súťaže určí menovite pre príslušný hrací rok vedúceho súťaže. 
 
1.2.4  Vedúci súťaže je oprávnený vydávať záväzné rozhodnutia. Všetci tí, ktorí sa zúčastňujú vedenia, 
organizácie a usporiadania súťaží v bandy hokeji a rink bandy, organizovaných asociáciou, sú povinní 
športovo - technické predpisy a záväzné rozhodnutia dodržiavať a urobiť všetko pre úspešný priebeh 
súťaží v duchu fair-play. Prípadné zmeny alebo doplnky športovo - technických predpisov sú len v 
právomoci príslušného riadiaceho orgánu súťaže. 
 
1.2.5  Základnou formou činnosti asociácie sú súťaže. 
 
1.2.6  Súťaže organizujú a riadia tieto orgány:  
           a) kluby bandy a rink bandy (oddiely), 
           b) regionálne alebo záujmové združenia klubov alebo oddielov bandy hokeja a rink bandy  
                (nižšie organizačné články),  

           c) výkonný výbor asociácie. 
 
1.2.7  Súťaží sa v týchto vekových kategóriách:  
           1) muži, súťaž RBL 
           2) zmiešané družstvá vo veku 10 -14 rokov vrátane, súťaž mládež RBL  
           3) zmiešané družstvá (prípravka ) 8 – 10 rokov, prípravné zápasy, turnaje v rink bandy 
 
1.2.8  Žiaci, ktorí v hracom roku dovŕšia príslušnú vekovú hranicu, štartujú v súťažiach mladšej 
vekovej kategórie. O štarte v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhoduje len bandy hokeja alebo  
 

https://facebook.com/388779974517849


 rink bandy  klub (oddiel). Odporúča sa, aby si na to kluby (oddiely) vyžiadali písomný súhlas 
rodičov(zákonného zástupcu) a súhlas lekára.  
 
 
1.2.9  Štart hráča vo vyššej vekovej kategórii bez vyjadrenia asociácie na „Návrh na súčasný štart vo 
svojej a vyššej vekovej kategórii“  bude hodnotený ako neoprávnený štart, podľa HP.  
 
1.2.10  Počet štartov v jednom dni a jednej vekovej kategórii nie je obmedzený, pokiaľ príslušný 
rozpis súťaže neurčí inak. Štart hráčov v jednom dni, vo dvoch a viacerých vekových kategóriách je 
neprípustný. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej i vyššej vekovej kategórii nesie  klub 
(oddiel).  
 
1.2.11  Podľa svojho zamerania sa súťaže v bandy hokeji a rink bandy organizujú takto:  
a) súťaže majstrovské (vrátane medzinárodných),  
b) súťaže nemajstrovské (vrátane medzinárodných). 
 
1.2.12  V súťažiach riadených SAB, môžu funkcie trénerov, rozhodcov, vedúcich družstiev a riadiacich 
pracovníkov súťaží a turnajov vykonávať iba riadni členovia Slovenskej asociácie Bandy, SAB. 
 
                                                                 1.3 Majstrovské súťaže  
1.3.1  Štruktúru dlhodobých majstrovských súťaží družstiev tvorí republiková súťaž.  
 
1.3.2 Pre stretnutie družstiev je potrebné minimálne 6 hráčov (5 hráčov + 1 brankár) 
 
1.3.3  Poradie zápasov sa musí dodržať. 
 
1.3.4  Riadiaci orgán SAB môže určiť, alebo spresniť v rozpise súťaže prípadné zmeny. 
 
1.3.5  Všeobecné povinnosti účastníkov súťaže sú:  
a) mať k dispozícii ihrisko, ktorého rozmery a povrch vyhovujú medzinárodným pravidlám bandy 
hokeja alebo rink bandy,  
b) mať vedúceho družstva, ktorého meno, adresa, telefonický a emailový kontakt musia byť uvedené 
v prihláške do súťaže,  
c) mať zodpovedného trénera,  
d) podať, do určeného termínu, dvojmo prihlášku do súťaže, potvrdenú pečiatkou  klubu a podpísanú 
predsedom (prezidentom), ktorý výslovne potvrdzuje, že družstvo je organizačne, materiálne a 
finančne riadne zabezpečené pre absolvovanie celej súťaže,  
e) riadiť sa všetkými ustanoveniami Hracieho poriadku, Pravidiel bandy hokeja a ostatnými športovo - 
technickými predpismi a vykonať všetko pre regulárny priebeh súťaže. 
 
1.3.6  Družstvo štartujúce v majstrovskej súťaži musí vyhotoviť pred začiatkom súťaže „Súpisku 
hráčov družstva“. Na súpiske musia byť uvedené mená, dátumy narodenia, rodné čísla, adresa 
trvalého pobytu minimálneho počtu hráčov družstva, potrebných na stretnutie. Maximálny počet 
hráčov uvedených na súpiske je 17 (15 hráčov + 2 brankári) alebo 17 hráčov z ktorých každý môže 
nastúpiť do bránky. Každé družstvo predkladá pred začiatkom súťaže príslušnému riadiacemu orgánu 
súpisku hráčov družstva k overeniu a potvrdeniu v dvoch rovnakých vyhotoveniach. Pri nepredložení 
súpisky do určeného termínu alebo v prípade neúplného či nesprávneho vyhotovenia súpisky, bude 
družstvo vyzvané k náprave, súpisku vráti na prepracovanie či doplnenie.  
 
1.3.7  Pripisovať hráčov na súpisku družstva možno iba ak:  
a) nie sú na súpiske ani jedného družstva,  
b) zmenili registráciu na základe prestupu alebo hosťovania. 



1.3.8  V stretnutiach všetkých súťaží môžu štartovať iba hráči uvedení na súpiske družstva. 
 
1.3.9  Pred každým stretnutím musí vedúci družstva predložiť rozhodcovi súpisku hráčov družstva. 
Hráč, tréner alebo vedúci družstva preukazuje rozhodcovi na požiadanie svoju totožnosť preukazom, 
ktorý obsahuje jeho fotografiu a rodné číslo. 
 
1.3.10  Tréner družstva (uvedený v zápise o stretnutí) je povinný na požiadanie predložiť rozhodcovi, 
buď platnú licenciu , alebo svoje poverenie (určenie) za trénera (súpiska). Bez tohto stráca tréner 
svoje práva v stretnutí.  
 
1.3.11  Organizátor  zodpovedá za poriadok a hladký priebeh turnaja a je povinný:  
a) zabezpečiť regulárny priebeh turnaja a usporiadateľskú službu, ktorej rozsah určí riadiaci orgán. 
Usporiadatelia musia byť označení páskou a pred stretnutím sa predstaviť prvému rozhodcovi. 
Informujú ho o spôsobe zabezpečenia usporiadateľskej služby a plnia počas stretnutia jeho 
požiadavky,  
b) zabezpečiť riadnu úpravu ihriska, 
c) zabezpečiť pre súpera a rozhodcov šatňu a umyváreň,  
d) zabezpečiť dvojmo zápis o výsledku stretnutia,  
e) predložiť súpisku hráčov družstva najneskôr 10 minút pred určeným začiatkom stretnutia 
rozhodcovi,  
f) mať lekárničku s vybavením pre ošetrenie drobných poranení,  
Úľavu z týchto povinností môže povoliť riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže.  
 
1.3.12 Hráči družstva, kapitán, tréner a vedúci družstva sú povinní:  
a) ovládať a dodržiavať všetky ustanovenia Pravidiel bandy hokeja alebo rink bandy, Hracieho 
poriadku bandy hokeja alebo rink bandy, Rozpisu súťaže a ostatných športovo - technických 
predpisov,  
b) dodržiavať disciplínu, poriadok a zásady slušného správania na ihrisku aj mimo neho,  
c) rešpektovať nariadenia a pokyny rozhodcov stretnutia a organizátora turnaja.  
 
1.3.13 Hráči sú povinní:  
a) ak nehrajú, zdržiavať sa v priestore hracej plochy,  
b) po skončení stretnutia sa jednotlivo pozdraviť so súperom,  
c) dbať o športový výstroj.  
 
1.3.14  Kapitán družstva je povinný: 
a) mať riadne označenie kapitána družstva (páska odlišnej farby, písm. "K", "C"),  
b) pred začiatkom stretnutia predstaviť sa rozhodcom,  
c) zúčastniť sa žrebovania pred začiatkom každého zápasu,  
d) po skončení stretnutia priviesť svoje družstvo k pozdravu súperovi a podať ruku rozhodcom,  
e) po skončení stretnutia potvrdiť vlastnoručným podpisom údaje v zápise o výsledku stretnutia, 
  
1.3.15  Kapitán má právo:  
a) žiadať rozhodcov o oddychový čas,  
b) po prerušení hry pýtať sa slušným spôsobom rozhodcov na dôvod ich rozhodnutia, nie však 
priveľmi často,  
c) požadovať u rozhodcov zapísanie pripomienok do zápisu o výsledku stretnutia nasledovne:  
 
1) „Klub (oddiel) podá sťažnosť na rozhodcov“, ak sa pripomienky dotýkajú výkonu rozhodcov,  
2) „Klub (oddiel) podá sťažnosť na regulárnosť stretnutia“, ak sa pripomienky týkajú nedostatkov a 
priestupkov ovplyvňujúcich priebeh stretnutia  



e) nepodpísať zápis o výsledku stretnutia len v tom prípade, pokiaľ rozhodcovia odmietnu zapísanie 
pripomienok do zápisu o výsledku stretnutia. 
 
1.3.16   Tréner družstva je povinný:  
a) udržiavať disciplínu a poriadok v družstve,  
b) určiť zostavu družstva na stretnutie, 
c) po skončení stretnutia potvrdiť vlastnoručným podpisom údaje v zápise o výsledku stretnutia, 
d) nahlásiť rozhodcom mená zranených hráčov,  
f) viesť tréningový proces družstva bandy hokeja a rink bandy. 
 
1.3.17  Tréner má právo:  
a) v zmysle Pravidiel bandy hokeja a rink bandy žiadať rozhodcov požadovať u rozhodcov zapísanie 
pripomienok do zápisu o výsledku stretnutia nasledovne:  
1) „Klub (oddiel) podá sťažnosť na rozhodcov“, ak sa pripomienky dotýkajú výkonu rozhodcov,  
2) „Klub (oddiel) podá sťažnosť na regulárnosť stretnutia“, ak sa pripomienky týkajú chýb, 
nedostatkov a priestupkov ovplyvňujúcich priebeh stretnutia,  
b) nepodpísať zápis o výsledku stretnutia len v tom prípade, pokiaľ rozhodcovia odmietnu zapísanie 
pripomienok do zápisu o výsledku stretnutia  
c) byť zároveň vedúcim družstva,  
d) na stretnutie družstiev určiť potrebný počet hráčov  
 
1.3.18  Rozhodca je povinný:  
a) dostaviť sa najneskôr 30 min. pred určeným začiatkom stretnutia do areálu stretnutia,  
b) pred začiatkom stretnutia skontrolovať hraciu plochu, jej vybavenie,  
c) prevziať zápis o výsledku stretnutia a súpisky družstiev,  
d) skontrolovať zápis o výsledku stretnutia, súpisky hráčov oboch družstiev a licencie trénerov, ak ich 
títo predložia,  
e) na požiadanie súpera vykonať kontrolu totožnosti,  
f) nepripustiť ku hre hráča, ktorý má sadrový obväz alebo dlahu,  
g) nepripustiť ku hre nejednotne oblečených hráčov (... rovnaký dres ),  
h) zabezpečiť hladký priebeh stretnutia, 
i) stretnutie rozhodovať podľa Pravidiel bandy hokeja a rink bandy, Hracieho poriadku a rozpisu 
súťaže, v predpísanom úbore.  
j) pri vylúčení hráča do konca stretnutia stručne popísať jeho priestupok do zápisu o výsledku 
stretnutia zaslať ho spolu s podrobnou správou o priestupku do troch pracovných dní vedúcemu 
súťaže,   
k) po skončení stretnutia prekontrolovať zápis o výsledku stretnutia a zaznamenať v ňom všetky 
dôležité okolnosti, najmä ak je presvedčený, že došlo k závažným nedostatkom, či pokusu o podvod. 
Vyzvať trénerov a kapitánov družstiev k podpísaniu zápisu o výsledku stretnutia. Do zápisu o výsledku 
stretnutia je rozhodca povinný zapísať najmä zranenia hráčov a pripomienky trénerov a kapitánov 
družstiev,  
l) vlastnoručne podpísať zápis o výsledku stretnutia,  
m) v prípade námietok k rozhodovaniu stretnutia, zaslať do 3 dní od termínu stretnutia svoje 
vyjadrenie vedúcemu súťaže,  
 
1.3.19   Rozhodcovia majú právo:  
a) ak sú delegovaní, na úhradu cestovného, stravného, nákladov na ubytovanie,  
b) na odmenu za výkon 
 
1.3.20   Stretnutie v bandy hokeji a rink bandy rozhodujú jeden alebo dvaja kvalifikovaní rozhodcovia. 
Rozhodcov deleguje riadiaci orgán príslušnej súťaže, ktorý súčasne rozhoduje o potrebnej kvalifikácii 



rozhodcov. Riadiaci orgán má právo pri nedostatku kvalifikovaných rozhodcov delegovať len jedného 
rozhodcu. Delegovaní rozhodcovia majú všetky práva a povinnosti rozhodcov. 
 
1.3.21 Termíny stretnutí sú určené rozpisom súťaží a sú záväzné pre všetky družstvá. Riadiaci orgán 
môže v naliehavých prípadoch termíny stretnutí alebo usporiadateľstvo zmeniť. 
 
1.3.22 Riadiaci orgán určí v rozpise príslušnej súťaže termíny stretnutí, ako aj čas začiatku stretnutí. 
 
1.3.23  Vo všetkých súťažiach majú družstvá povinnosť používať jednotné tlačivo zápisu  stretnutia, 
ktoré vydá VV asociácie. Tlačivá zápisu o výsledku stretnutia musí vedúci  družstva predložiť pred 
stretnutím rozhodcovi. 
 
1.3.24  Zápis o výsledku stretnutia vypĺňajú pred stretnutím vedúci oboch družstiev a vyplnený (mená 
hráčov určených na stretnutie, mená trénera a kapitána družstva ...) predkladajú rozhodcovi. Zápis o 
výsledku stretnutia musí byť riadne vyplnený podľa predtlače. Vedúci obidvoch družstiev sú 
zodpovední za správnosť údajov týkajúcich sa ich družstiev. Ak stretnutie nerozhoduje delegovaný 
rozhodca, vypĺňa zápis o výsledku stretnutia vedúci družstva. 
 
1.3.25 Originál zápisu o výsledku stretnutia zasiela usporiadajúce družstvo vedúcemu súťaže. 
 
                                                                    Povinnosti účastníkov  
1.3.26  Klub (oddiel) bandy hokeja a rink bany je povinný do určeného termínu doručiť prihlášku 
(resp. súpisku družstva) do súťaže potvrdenú a podpísanú predsedom  oddielu resp. klubu. Na 
prihláške sú uvedené: - mená, dátumy narodenia, rodné čísla a adresa trvalého pobytu aspoň 
základného počtu hráčov. 
 
                                                   Povinnosti riadiaceho orgánu a usporiadateľa  
1.3.27  Príslušný riadiaci orgán je povinný vydať propozície súťaže najneskôr 21 dní pred súťažou. V 
priebehu súťaže predstavuje riadiaci orgán ŠTK, ktorá je zložená zo zástupcov klubov. ŠTK má právo 
pozmeniť alebo doplniť v závažných prípadoch jednotlivé ustanovenia propozícií súťaže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             2. REGISTRAČNÝ PORIADOK  
 
                                                                   2.1 Základné ustanovenia  
2.1.1  Tento registračný poriadok upravuje záväzné pravidlá registrácie členov Slovenskej asociácie 
Bandy, SAB (ďalej len „SAB“). Registráciou sa rozumie záznam fyzickej alebo právnickej osoby v 
zdrojovej evidencii členov SAB.  
 
2.1.2  Registračný poriadok vychádza zo zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“), stanov SAB a z ostatných predpisov SAB rešpektujúc 
všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky.  
 
2.1.3  Tento poriadok sa vzťahuje na všetkých členov bez ohľadu na vekovú kategóriu alebo pohlavie. 
  
2.1.4  SAB vedie zdrojovú evidenciu osôb s ich príslušnosťou. Evidencia členov SAB (vrátane 
prípadných zmien registrácie alebo príslušnosti) patrí do kompetencie športovo-technickej komisie 
SAB (ďalej len „ŠTK“).  
 
2.1.5  Všetky dokumenty pre žiadateľov o členstvo súvisiace s registráciou do SAB sú dostupné na 
webovom sídle SAB (www.slovakbandy.sk). 
 
                                                  2.2 Členstvo v Slovenskej asociácii Bandy, SAB 
2.2.1  SAB má riadnych, individuálnych a čestných členov.  
 
2.2.2  Členom SAB sa môže stať ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky 
podľa stanov SAB a tohto registračného poriadku.  
 
2.2.3  Právnickou osobou (riadny člen), ktorá môže požiadať o členstvo v SAB je najmä:  
- športový klub bandy, oddiel, telovýchovná jednota,  
- iná športová organizácia, ktorá združuje fyzické osoby za účelom rozvoja, propagácie a vykonávania 
športovej činnosti a bandy hokeja.  
 
2.2.4  Právnická osoba (ďalej len „klub“) sa stáva riadnym členom SAB na základe rozhodnutia 
výkonného výboru SAB (ďalej len „VV“) v súlade so stanovami SAB. Výkonný výbor rozhoduje o prijatí 
za člena SAB na základe riadne vyplneného, potvrdeného a podaného registračného formulára (t.j. 
žiadosti o členstvo v SAB) a jeho príloh.  
 
2.2.5  Fyzickou osobou (individuálny člen), ktorá môže požiadať o členstvo v SAB je najmä:  
- hráč,  
- športový odborník (tréner, rozhodca, ...),  
- funkcionár,  
- iná fyzická osoba, ktorá sa venuje rozvoju športu a má záujem o členstvo v SAB.  
 
2.2.6  Členstvo fyzických osôb v SAB vzniká:  
a) u členov klubov, ktoré sú členmi SAB, odvodením od ich členstva v príslušnom klube, keď ŠTK 
potvrdí ich členstvo v SAB v súlade so stanovami SAB na základe riadne vyplneného, potvrdeného a 
podaného registračného formulára (t.j. žiadosti o členstvo v SAB) a jeho príloh, ktorý u takýchto FO 
podáva príslušný klub,  
 
b) v inom prípade ako podľa písmena a), ŠTK rozhoduje o prijatí za člena SAB na základe riadne 
vyplneného, potvrdeného a podaného registračného formulára (t.j. žiadosti o členstvo v SAB) a jeho 
príloh, ktorý podáva FO bez klubovej príslušnosti samostatne.  



2.2.7  Čestným členom SAB sa môže stať taký člen SAB (súčasný aj bývalý), ktorý sa veľkou mierou 
zaslúžil o rozvoj bandy. Návrh na čestné členstvo (s odôvodnením návrhu) sa predkladá výkonnému 
orgánu SAB a môže ho predložiť každý člen SAB. Po prerokovaní a kladnom vyjadrení sa takýto návrh 
predkladá konferencii SAB. Konferencia môže po prerokovaní a schválení čestné členstvo udeliť. 
 
2.2.8  Osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo v SAB, sú oslobodené od platenia členských 
poplatkov SAB. V prípade, že chcú takýto členovia vykonávať akúkoľvek z licencovaných činností v 
SAB (rozhodca, tréner a pod.), sú povinní uhradiť príslušné licenčné poplatky. 
 
                                              2.3 Podklady a postup pre registráciu člena  
2.3.1  SAB poskytne žiadateľovi o členstvo vzor registračného formulára a potrebných vyhlásení, a to 
v papierovej alebo elektronickej forme. Formuláre a vyhlásenia majú rovnaký obsah bez ohľadu na 
to, či ide o papierovú alebo elektronickú formu.  
 
2.3.2  Registrácia sa vykonáva vyplnením registračného formulára a zaslaním ŠTK (poštou alebo 
elektronicky) podľa pokynov uvedených vo formulári, ktorý je dostupný na webovom sídle SAB.  
 
2.3.3  Žiadateľ je povinný vyplniť vo formulári všetky povinné údaje a zodpovedá v celom rozsahu za 
pravdivosť, úplnosť a správnosť poskytnutých údajov. Nesie zodpovednosť za údaje, ktoré sú 
neúplné, nesprávne alebo nepravdivé. V prípade tohto registračného poriadku spolu so žiadateľom 
nesie zodpovednosť za neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje aj príslušný klub.  
 
2.3.4  Žiadateľ o členstvo je povinný zaplatiť  členský príspevok SAB pri podaní registračného 
formulára od dňa podania prihlášky do konca roka. Výšku členského príspevku, ktorá je uvedená v 
sadzobníku poplatkov SAB, stanovuje VV SAB. Žiadateľ platí členský príspevok bez ohľadu na termín 
podania registračného formulára. V prípade nezaplatenia členského príspevku ŠTK žiadosť o členstvo 
zamietne.  
 
2.3.5  Poplatky spojené s registráciou člena sú splatné vopred bankovým prevodom. Fotokópia 
potvrdenia (avízo) o bankovom prevode sa ako doklad o zaplatení prikladá k registračnému 
formuláru.  
 
2.3.6  Ak registračný formulár nespĺňa všetky náležitosti podľa tohto registračného poriadku, vyzve 
ŠTK žiadateľa na ich doplnenie a určí na to lehotu v trvaní najmenej 5 dní, najviac však 10 dní. Ak 
žiadateľ v tejto lehote nedoplní potrebné údaje, alebo formulár ani po doplnení nespĺňa všetky 
náležitosti, ŠTK žiadosť zamietne.  
 
2.3.7  Žiadosťou o členstvo vyjadruje žiadateľ stotožnenie sa s poslaním SAB, jeho stanovami, 
princípmi, predpismi a pravidlami. Zároveň, súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho osobných 
údajov (v rozsahu stanovenom v Zákone o športe) a fotodokumentácie z podujatí (v súlade so 
zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR) na internetovej stránke SAB a v 
informačnom systéme športu, ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ.  
 
2.3.8  Ak registračný formulár právnickej osoby obsahuje všetky potrebné údaje, a žiadateľ spĺňa 
podmienky členstva podľa tohto registračného poriadku, ŠTK žiadosť zaeviduje a posunie VV na 
schválenie.  
 
2.3.9  V prípade rozhodnutia VV o prijatí žiadateľa (právnickej osoby) za člena SAB, vykoná ŠTK 
zaevidovanie člena v zdrojovej evidencií SAB, najneskôr do 10 dní odo dňa vzniku členstva 
(rozhodnutia VV) a oznámi to žiadateľovi (členovi). V prípade rozhodnutia VV o zamietnutí žiadosti, 
zašle ŠTK vyjadrenie žiadateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa rozhodnutia VV a posunie stanovisko VV 
na odsúhlasenie valnému zhromaždeniu SAB.  



2.3.10  Ak registračný formulár fyzickej osoby obsahuje všetky potrebné údaje, a žiadateľ spĺňa 
podmienky členstva podľa tohto registračného poriadku, ŠTK žiadosť schváli a vykoná zaevidovanie 
člena v zdrojovej evidencii SAB. Najneskôr do 10 dní odo dňa vzniku členstva (schválenia žiadosti) to 
ŠTK oznámi žiadateľovi (členovi).  
 
2.3.11  Po zaregistrovaní člena je tento vedený v zdrojovej evidencii SAB, na internetovej stránke SAB 
a v informačnom systéme športu, ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ. Fyzický registračný preukaz sa 
členom SAB nevydáva. 
 
                                                        2.4 Zdrojová evidencia členov SAB 
 
2.4.1  O právnických osobách (klub, oddiel, a pod.) vedie SAB v zdrojovej evidencii údaje v 
nasledujúcom rozsahu:  
a) údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu:  
- názov organizácie, - právna forma organizácie,  
- IČO - identifikačné číslo organizácie,  
- DIČ - daňové identifikačné číslo (ak bolo pridelené),  
b) kontaktné údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu:  
- sídlo,  
- korešpondenčná adresa,  
- meno a priezvisko štatutárneho orgánu organizácie,  
- emailová adresa, - telefónny kontakt,  
- číslo bankového účtu organizácie v zmysle Zákona o športe,  
c) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii,  
d) štatutárny orgán,   
e) prijatie všetkých záväzkov v zmysle stanov SAB,  
f) všetky ostatné údaje v zmysle Zákona o športe.  
2.4.2  O fyzických osobách (hráč, tréner, rozhodca a pod.) vedie SAB v zdrojovej evidencii údaje v 
nasledujúcom rozsahu:  
a) osobné údaje fyzickej osoby minimálne v rozsahu:  
- meno a priezvisko, titul,  
- rodné číslo, dátum narodenia,  
- štátna príslušnosť,  
b) kontaktné údaje fyzickej osoby minimálne v rozsahu:  
- adresa trvalého pobytu s uvedením ulice,  
- súpisného číslo, poštového smerovacieho číslo obce,  
- emailová adresa, telefónny kontakt,  
- čísla bankových účtov v zmysle Zákona o športe,  
- fotografiu fyzickej osoby s jej vyjadrením, že súhlasí so zverejnením fotografie vo verejnom registri, 
c) súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a GDPR, d) prijatie všetkých záväzkov v zmysle stanov SAB,  
d) príslušnosť k členskej právnickej osobe SAB (ak takáto existuje), potvrdenú splnomocnencami PO, 
e) v prípade neplnoletej osoby aj písomný súhlas zákonného zástupcu s členstvom v SAB a 
spracovaním jej osobných údajov,  
f) všetky ostatné údaje v zmysle Zákona o športe. 
 
 
                                                            2.5 Členské príspevky v SAB  
2.5.1  Povinnosťou člena SAB je platiť členský príspevok vo výške, určenej pre jednotlivé typy členstva 
v SAB. Členovi SAB, ktorý nezaplatil ročný členský príspevok, je členstvo pozastavené a do doby 
nesplnenia si členských povinností stráca všetky práva vyplývajúce z členstva v SAB.  
 



2.5.2  Aktuálne výšky členských príspevkov pre jednotlivé typy členstva, schválených valným 
zhromaždením SAB, sú uvedené v sadzobníku poplatkov SAB, ktorý je každoročne aktualizovaný a 
zverejnený na webovom sídle asociácie. Štandardný termín pre úhradu členských príspevkov je 
najneskôr do 31. januára aktuálneho kalendárneho roka (ak osobitný predpis neurčuje inak).  
 
2.5.3  ŠTK vyhotoví pre všetky kluby zoznam členov klubu s platnou registráciou v SAB najneskôr k 31. 
januáru, podľa dát z registra za predchádzajúci kalendárny rok. Na základe tohto zoznamu uvedie aj 
výšku členského príspevku, ktorý by mal príslušný klub v aktuálnom roku uhradiť na účet SAB. 
 
2.5.4  Spolu s avízom o úhrade je klub povinný zaslať ŠTK aj potvrdený menný zoznam členov, za 
ktorých uhradil členské príspevky. Členovia, za ktorých klub príspevky neuhradil, budú následne v 
registračnom systéme SAB vedení ako individuálni (bez klubovej príslušnosti) a budú vyzvaní k 
individuálnej platbe členského príspevku.  
 
2.5.5  Individuálni členovia SAB (FO bez klubovej príslušnosti) uhrádzajú členské príspevky na základe 
platného sadzobníka poplatkov SAB bez vyzvania a samostatne a to najneskôr do 31. januára 
aktuálneho kalendárneho roka (ak osobitný predpis neurčuje inak).  
 
2.5.6  V prípade, že niektorí členovia SAB neuhradia ročný členský príspevok v troch po sebe 
nasledujúcich rokoch, ŠTK predloží valnému zhromaždeniu zoznam takýchto členov k zrušeniu 
registrácie a zániku členstva podľa  stanov SAB. 
 
                                                       2.6 Zánik a obnova registrácie člena SAB.  
2.6.1  Zánikom členstva v SAB dochádza aj k zrušeniu registrácie člena v SAB.  
 
2.6.2  Členstvo v SAB zaniká:  
a) u právnickej osoby (športovej organizácie) jej zrušením, a to ku dňu jej zrušenia,  
b) u právnickej alebo fyzickej osoby vystúpením na základe jej písomnej žiadosti, a to ku dňu 
doručenia žiadosti SAB,  
c) u právnickej alebo fyzickej osoby jej vylúčením podľa stanov SAB,  
d) u fyzickej osoby jej úmrtím e) zánikom SAB.  
 
2.6.3  Žiadosť o vystúpenie člena z SAB sa zasiela ŠTK, ktorá vykoná zmeny v zdrojovej evidencií SAB.  
 
2.6.4  Zánikom členstva dochádza aj k zrušeniu všetkých ďalších registrácií fyzickej osoby (hráčskej, 
trénerskej a pod.) v SAB.  
 
2.6.5  Členom SAB, ktorým bola registrácia zrušená na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o 
vylúčení z SAB, alebo na vlastnú žiadosť fyzickej osoby, môže byť registrácia obnovená najskôr po 
dvoch rokoch odo dňa zrušenia registrácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
 
                                                                  2.7 Hráč a klubová príslušnosť  
2.7.1  Hráč je individuálnym členom SAB a úkonom registrácie súhlasí s dodržiavaním stanov a 
pravidiel SAB a FIB.  
 
2.7.2  Klubovou príslušnosťou sa rozumie registrácia individuálneho člena SAB v jednom klube SAB. 
Týmto úkonom sa člen SAB stáva hráčom klubu, ktorý podal žiadosť o registráciu. Hráč môže byť 
registrovaný len za jeden klub v SAB, ktorý je riadnym členom SAB. Hráč nesmie byť zároveň 
registrovaný v zahraničnej asociácii.  
 



2.7.3  Štart v súťažiach SAB sa umožňuje iba hráčovi, ktorý je registrovaný v klube SAB a súčasne je 
držiteľom platnej hráčskej licencie podľa Licenčného a prestupového poriadku SAB, ak osobitný 
predpis neurčuje inak.  
 
2.7.4  Zánikom členstva v SAB dochádza automaticky aj k zrušeniu registrácie člena v SAB a k zániku 
klubovej príslušnosti hráča. Ak príde k zániku členstva klubu v SAB, v ktorom je hráč registrovaný, ruší 
sa dňom zániku členstva klubu klubová príslušnosť hráča k danému klubu. Zrušením klubovej 
príslušnosti sa neruší registrácia člena v SAB, ktorú je možné zrušiť podľa čl. 6 tohto registračného 
poriadku.  
 
2.7.5  Všetky pravidlá, podmienky a náležitosti týkajúce sa zmien klubovej príslušnosti platné pre 
členov SAB sú uvedené v Licenčnom a prestupovom poriadku SAB. 
 
                                                                  2.8 Záverečné ustanovenia. 
2.8.1  Tento registračný poriadok zaväzuje všetkých členov  a kluby SAB a nadobúda účinnosť dňom 
jeho prijatia výkonným výborom SAB.  
 
2.8.2   Všetky predpisy týkajúce sa zmien príslušností členov SAB, podmienky platností licencií a 
ostatné náležitosti súvisiace s právami a povinnosťami hráčov a športových odborníkov v SAB sú 
uvedené v Licenčnom a prestupovom priadku SAB. 
  
2.8.3   Porušenie ustanovení tohto registračného poriadku sa považuje za disciplinárne previnenie. 
 
2.8.4   Výklad tohto registračného poriadku, jeho zmeny a doplnky vykonáva výkonný výbor SAB.  
 
2.8.5   V prípade, ak niektoré ustanovenie tohto poriadku sa dostane do rozporu s osobitným 
predpisom (najmä Zákonom o športe), alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa 
nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     3. LICENČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK  
 
                                                       3.1 Všeobecné a základné ustanovenia. 
3.1.1  Licenčný a prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny 
príslušnosti hráčov ku klubom. Vzťahuje sa na prestupy a hosťovanie hráčov medzi klubmi na území 
Slovenskej republiky a z klubov v SR do zahraničia (ak to umožňuje prestupový poriadok zahraničnej 
nohejbalovej asociácie).  
 
3.1.2  Prestupového konania sa zúčastňujú: - hráč, ktorý žiada o prestup alebo hosťovanie, - klub, za 
ktorý je hráč registrovaný - materský klub, - klub, do ktorého hráč hlási prestup alebo hosťovanie - 
nový klub.  
 
3.1.3  Každý riadne registrovaný hráč má právo požiadať o prestup, hosťovanie alebo predčasné 
ukončenie hosťovania.  
 
3.1.4  Prestup je prechod hráča z materského klubu do nového klubu, vykonaný podľa prestupového 
poriadku, spojený so zmenou registrácie. Hosťovanie je časovo obmedzený štart v inom ako 
materskom klube, vykonaný bez zmeny registrácie. Zaniká po uplynutí doby na akú bolo schválené 
alebo predčasným ukončením hosťovania. 
 
                                                            3.2 Zásady prestupového konania  
3.2.1  Žiadosti o prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania rieši z poverenia 
výkonného výboru SAB (ďalej len „VV“) športovo-technická komisia (ďalej len „ŠTK“).  
 
3.2.2   Prestupové termíny SAB sú v priebehu bežného roka do dňa zahájenia turnaja. Hráč môže v 
tomto termínoch podať žiadosť o prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania.  
 
3.2.3   Hráč môže ohlásiť prestup alebo hosťovanie v tomto prestupovom termíne len do jedného 
klubu. V jednom turnaji môže hráč štartovať v súťažných stretnutiach RBL len za jeden klub.  
 
3.2.4   Hráč nemôže podať žiadosť o prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania aj v 
dobe pozastavenia súťažnej činnosti hráča.  
 
3.2.5   Hráč, ktorý žiada o prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania vyplní tlačivo 
„Ohlásenie prestupu“ (viď príloha č. 6) podľa predtlače, strojom alebo tlačeným písmom, čitateľne, 
bez opráv a prečiarkovania. Vyznačí o akú zmenu príslušnosti ide, vlastnoručne napíše dátum a 
tlačivo podpíše. 
 
3.2.6   Vyplnené tlačivo hráč odovzdá osobne proti podpisu, zašle doporučene alebo elektronicky (e-
mailom) materskému klubu na vyjadrenie. V prípade elektronickej pošty je povinný žiadať potvrdenie 
o doručení. Materský klub je povinný mu tlačivo do 14 dní vrátiť späť jedným z vyššie uvedených 
spôsobov s vyjadrením: - „S prestupom súhlasíme“, - „S prestupom nesúhlasíme“, - „Súhlasíme s 
hosťovaním na dobu od ...do ...“, 
- „S hosťovaním nesúhlasíme“,  
- „S predčasným ukončením hosťovania súhlasíme“,  
- „S predčasným ukončením hosťovania nesúhlasíme“.  
 
3.2.7   V prípade, že klub nedodrží určenú lehotu na vyjadrenie sa k prestupu, hosťovaniu alebo 
predčasnému ukončeniu hosťovania, bude vyzvaný na vyjadrenie do 3 dní. Nevyjadrenie sa klubu sa 
zároveň považuje za súhlas s požadovanou zmenou príslušnosti hráča.  
 



3.2.8   Žiadosti a prestup, hosťovanie, ukončenie hosťovania, rozhodnutia ŠTK a ostatné dokumenty 
súvisiace s prestupovým poriadkom je možné pre urýchlenie úkonov odovzdať osobne, zaslať 
doporučene alebo elektronicky (e-mailom).V prípade elektronickej pošty je zasielateľ povinný žiadať 
potvrdenie o doručení.  
 
3.2.9   Prestup, hosťovanie alebo ukončenie hosťovania sa posudzuje na základe žiadosti, ktorú zašle 
hráč ŠTK spolu s nasledujúcimi dokladmi:   
a) hráč mladší ako 14 rokov súhlasné vyjadrenie zákonného zástupcu,  
b) registračný preukaz.  
 
3.2.10   Prestupujúci hráč neplatí žiadne prestupové poplatky.  
  
3.2.11    Ak súhlasí materský klub s prestupom (hosťovaním) a sú splnené všetky podmienky uvedené 
v Licenčnom a prestupovom poriadku, ŠTK žiadosť o prestup (hosťovanie) schváli. Ak materský klub s 
prestupom nesúhlasí (a nejde o opakovaný prestup), ŠTK prestup zamietne. Súhlas materského klubu 
s prestupom sa nevyžaduje len ak zmení hráč svoje trvalé bydlisko.  
 
3.2.12    Žiadosť o prestup alebo hosťovanie musí ŠTK prerokovať a bezodkladne (najneskôr však do 
30 dní od doručenia žiadosti) prestupujúcemu hráčovi a jeho materskému klubu oznámiť výsledok 
konania. Ak ŠTK schváli žiadosť o prestupe alebo hosťovaní, zmena príslušnosti hráča nadobúda 
platnosť v deň rozhodnutia ŠTK.  
 
3.2.13    ŠTK o ohlásenom prestupe alebo hosťovaní rozhodne takto:  
a) prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania schváli,  
b) prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania zamietne.  
 
3.2.14    Žiadosť o hosťovanie ŠTK schváli len so súhlasom oboch klubov na dobu vyznačenú na tlačive 
„Ohlásenie prestupu“. O predčasné ukončenie hosťovania môže hráč požiadať aj v období mimo 
prestupového termínu.  
 
3.2.15  Hráč môže počas hosťovania požiadať o prestup z materského klubu. V prípade schválenia 
prestupu ŠTK sa hosťovanie automaticky končí (bez nutnosti žiadosti o predčasné ukončenie 
hosťovania).  
 
3.2.16  Počas hosťovania (aj v prípade hosťovania v zahraničí) nie je možný štart hráča  za materský 
klub alebo iný klub organizovaný v SAB v žiadnej majstrovskej alebo nemajstrovskej súťaži 
organizovanej SAB, ktorejkoľvek vekovej kategórie. Štart hráča za materský klub v čase hosťovania 
bude v zmysle tohto bodu vyhodnotený ako neoprávnený.  
 
3.2.17  Hráč po schválení prestupu alebo hosťovania môže štartovať za nový klub bez obmedzenia.  
 
3.2.18  Všetky prestupy a hosťovania, schválené alebo zamietnuté sa oznamujú materskému klubu a 
žiadajúcemu hráčovi písomne. ŠTK zverejňuje správy o schválených a zamietnutých prestupoch a 
hosťovaniach na web stránke asociácie.  
 
                                                                            3.3 Odvolanie  
3.3.1    Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK o neschválení prestupu alebo hosťovania môže podať hráč, 
materský alebo nový klub písomne do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvoláva sa na VV SAB 
(riadiaci orgán) a v odvolaní je povinný uviesť dôvody.  
 
3.3.3     Všetky stanoviská klubov k prestupu alebo hosťovaniu musia obsahovať pečiatku klubu, 
dátum, meno a podpis štatutárneho orgánu klubu.  



 
                                                                    3.4 Ostatné ustanovenia  
3.3.5 V prípade, že materský klub hráča nevyvíja činnosť a v stanovenom termíne neprihlási družstvo 
do dlhodobej súťaže, môže hráč ohlásiť pre daný súťažný ročník (pri splnení podmienok stanovených 
týmto poriadkom) hosťovanie. ŠTK takéto hosťovanie schváli (aj bez súhlasu materského klubu) a to 
maximálne do ukončenia súťažného ročníka, v ktorom hráč o takéto hosťovanie požiadal. V prípade, 
že materský klub ani v nasledujúcom súťažnom ročníku opätovne neprihlási družstvo príslušnej 
vekovej kategórie do dlhodobej súťaže, má hráč právo ohlásiť prestup. V takom prípade ŠTK tento 
prestup (aj v prípade námietok materského klubu) schváli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              4. DISCIPLINÁRNY PORIADOK  
 
                                                         4.1 Pôsobnosť disciplinárneho poriadku  
4.1.1  Disciplinárny poriadok sa vzťahuje na prerokovanie všetkých disciplinárnych previnení v 
asociácii. Je záväzný pre všetkých členov asociácie, kluby, družstvá, orgány asociácie, alebo iné osoby, 
ktoré budú používať tento poriadok pri vedení športových súťaží a vo svojej činnosti. Je spoločný pre 
všetky vekové kategórie (bod 1.2.7 HP) a súťaže podľa svojho zamerania (bod 1.2.12 HP).  
 
                                                                 Účel disciplinárneho konania  
4.1.2  Účelom disciplinárneho konania je prerokovať a spravodlivo posudzovať disciplinárne 
priestupky. Výsledkom prerokovania vecí v disciplinárnom konaní je rozhodnutie o previnení, ktoré 
má prispievať k výchove jednotlivcov a kolektívov v duchu etiky a morálky.  
 
                                                                              Druhy previnení  
4.1.3  V disciplinárnom konaní sa prerokúvajú previnenia:  
a) Jednotlivcov  
- pri porušení povinností člena asociácie, ktoré sú prejavom nedisciplinovanosti a neplnení záväzných 
predpisov, pri porušení rozhodnutí a uznesení orgánov asociácie, noriem morálky, svojvoľnom 
konaní, pri porušení medziľudských vzťahov, podplácaní, užívaní dopingu, krádeži a pod., ako aj 
porušení predpisov a pravidiel športovej činnosti, keď z výchovného hľadiska nepostačujú iné 
prostriedky k postihu týchto prípadov,  
b) Závažné prípady narušenia poriadku súvisiace so športovými súťažami a inými akciami, za ktoré 
nesú zodpovednosť kolektívy.  
 
                                                                  Druhy disciplinárnych trestov  
4.1.4  V disciplinárnom konaní je možné ukladať jednotlivcom tieto tresty:  
a) napomenutie,   
b) zastavenie súťažnej činnosti,  
c) zákaz výkonu funkcie,  
d) vylúčenie z asociácie.  
 
V disciplinárnom konaní je možné ukladať kolektívom tieto tresty:   
a) zastavenie súťažnej činnosti družstva,  
b) vylúčenie družstva zo súťaže.  
 
4.1.5  Napomenutie je miernou formou trestu. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných, hlavne 
vtedy, ak ide o prvé previnenie jednotlivca. Napomenutie sa nezapisuje do RP.  
 
4.1.6  Trest zastavenia súťažnej činnosti jednotlivcovi je možné uložiť najviac  na určitý počet stretnutí 
alebo na určitý čas. Previnilec, ktorému bol tento trest uložený, sa nesmie zúčastniť žiadnych 
domácich ani medzinárodných súťažných stretnutí, pokiaľ nie je v rozhodnutí o uložení trestu určené 
inak. Trest zastavenia súťažnej činnosti sa previnilcovi vyznačí do jeho RP. 
 
4.1.7  Trest zastavenia súťažnej činnosti družstva je možné uložiť najviac na 1 turnaj. Počas trvania 
trestu zastavenia súťažnej činnosti družstva sa hráči uvedení v zápise o výsledku stretnutia, ktorý bol 
predmetom uloženia trestu, nemôžu zúčastniť žiadnych súťažných stretnutí. Trest zastavenia 
súťažnej činnosti kolektívu nie je možné podmienečne odložiť.  
 
4.1.8  Podmienečne odložiť trest je možné, ak predchádzajúce správanie previnilca a hrozba trestu sú 
predpokladom k jeho náprave.  
 



4.1.9  Trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť až na 1 rok. Trest zákazu výkonu funkcie je možné 
uložiť trénerom, rozhodcom, kapitánom a iným osobám, povereným podobnými funkciami (lekár, 
masér ...). Vo výroku trestu disciplinárny orgán určí, ktoré konkrétne funkcie, prípadne činnosti s ňou 
spojené, sa trestu dotýkajú. Výkon trestu zákazu výkonu funkcie, ak nie je dlhší ako 3 mesiace, môže 
byť podmienečne odložený na skúšobnú lehotu v trvaní od 3 mesiacov do jedného roka. Ak sa 
previnilec v tomto období opäť previní tak, že mu bude za nové previnenie uložený iný trest, než 
napomenutie, alebo peňažná pokuta, vykoná sa aj podmienečne odložený trest. Trest zákazu výkonu 
funkcie znamená vylúčenie z účasti na stretnutí. Trest zákazu výkonu funkcie sa previnilcovi vyznačí 
do jeho RP, resp. ČP.  
 
4.1.10  Trest vylúčenia z asociácie je možné uložiť len jednotlivcom, ktorí sa dopustili zvlášť 
závažného previnenia, ktoré nie je zlučiteľné s členstvom v asociácii. Previnilcom sa odoberie členský 
preukaz asociácie, resp. preukaz oprávňujúci k účasti v súťažiach (registračný preukaz, trénerská 
a rozhodcovská  licencia a pod.), pokiaľ boli vydané. Trest vylúčenia z asociácie môže uložiť len 
disciplinárna komisia VV asociácie. Ak požiada vylúčený o znovu prijatie za člena, je k rozhodnutiu o 
prijatí potrebný súhlas VV asociácie. 
  
4.1.11  Vylúčenie družstva zo súťaže je možné len vtedy, ak ide o zvlášť závažné porušenia športovo - 
technických predpisov.  
 
                                               Zásady pre uloženie disciplinárnych trestov  
4.1.12  Proti tomu, komu bol v disciplinárnom konaní uložený trest, je možné viesť nové disciplinárne 
konanie za ten istý priestupok len vtedy, ak boli zistené nové závažné skutočnosti až po uložení 
trestu. Za jedno previnenie je možné uložiť aj viac trestov, pokiaľ to ich povaha nevylučuje. Keď 
prerokuje disciplinárny orgán súčasne niekoľko disciplinárnych previnení, určí trest za najťažšie 
previnenie a k ostatným previneniam prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam v zmysle bodu 4.1.17 
HP.  
 
4.1.13  Pri treste uloženom disciplinárnym orgánom medzinárodnej federácie, ktorej je SAB členom 
môže disciplinárny orgán asociácie trest spresniť, alebo uložiť trest súbežný.  
 
4.1.14  Pri výmere trestu prihliadne disciplinárny orgán ako k poľahčujúcej okolnosti zvlášť k tomu, ak 
previnilec:  
a) bol vyprovokovaný,  
b) pred previnením sa riadne správal,  
c) dobrovoľne nahradil škodu, ktorú svojim konaním spôsobil,  
d) prejavil úprimnú ľútosť,  
e) sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil, 
f) účinne napomáhal pri objasnení svojho previnenia. 
 
4.1.15  Pri výmere trestu prihliadne disciplinárny orgán ako k priťažujúcej okolnosti zvlášť k tomu, ak 
sa previnilec:  
a) dopustil previnenia surovým spôsobom, zákerne alebo z pomsty,  
b) dopustil previnenia ako funkcionár,  
c) zviedol k previneniu iného,  
d) dopustil viacerých previnení,  
e) dopustil previnenia, hoci už bol v poslednom roku disciplinárne potrestaný,  
f) svojim konaním dopustil ovplyvnenia regulárnosti súťaže.  
 
4.1.16  Pri termínovaných disciplinárnych trestoch sa určuje dĺžka trestu údajom, ktorým dňom sa 
trest začína a ktorým dňom sa trest končí. Údaj označuje tiež presný druh trestu.  
 



4.1.17  Tresty zastavenia súťažnej činnosti je potrebné uložiť tak, aby spadali zásadne do súťažného 
obdobia turnajov. Za týmto účelom je možné tresty rozdeliť alebo ich uložiť na počet súťažných 
stretnutí. Ak by trest zastavenia súťažnej činnosti prekročil jeden turnaj rozdeľuje sa i na ďalšie 
turnaje. Prípadné prerušenie trestu mimo turnaje musí byť uvedené v rozhodnutí o uložení trestu. 
Súťažné obdobie začína dňom prvého turnaja a končí dňom posledného stretnutia  na turnaji podľa 
schváleného rozpisu príslušnej súťaže.  
 
4.1.18   Účinnosť rozhodnutia disciplinárneho orgánu nastáva dňom uvedenom v rozhodnutí. V 
prípade neúčasti previnilca na disciplinárnom konaní začína účinnosť rozhodnutia dňom doručenia. 
Ak bol odobratý športovcovi alebo funkcionárovi preukaz oprávňujúci k účasti v súťažiach, prihliadne 
disciplinárny orgán k tejto skutočnosti.  
 
4.1.19   Účastníci stretnutia sú: hráči oboch družstiev uvedení v zápise o výsledku stretnutia, tréneri, 
rozhodcovia, zapisovateľ a príslušný funkcionár. Disciplinárny postih je možné uložiť za previnenie 
spáchané v priestore športoviska a to ako v priebehu hry, tak aj pred a po stretnutí. Za čas pred 
stretnutím sa považuje časový úsek od predloženia zápisov rozhodcom, za čas po stretnutí sa 
považuje časový úsek pokiaľ rozhodcovia podpíšu zápis o výsledku stretnutia.  
 
4.1.20   Ak je hráč vylúčený rozhodcom z hry, má až do rozhodnutia príslušného disciplinárneho 
orgánu automaticky zastavenú súťažnú činnosť. Trest podľa bodu 4.2.2 HP sa ukladá automaticky bez 
disciplinárneho konania. Štart hráča v prípade, že dostal trest v hre podľa citovaného bodu bude 
hodnotený ako neoprávnený štart podľa bodu 4.2.13 HP.  
 
                                                                     Disciplinárne orgány  
4.1.21   Výkonné výbory a ich disciplinárne orgány rozhodujú o disciplinárnych previneniach 
jednotlivcov a kolektívov, ktoré súvisia s ich činnosťou.  
 
4.1.22   Právomoci disciplinárnych orgánov: Disciplinárny orgán VV asociácie prerokováva:  
a) všetky odvolania proti rozhodnutiu o uložení trestu vedúcim súťaže riadenej VV SAB 
a Československom pohári. 
b) previnenia jednotlivcov, kolektívov, trénerov, rozhodcov a funkcionárov v medzinárodných 
stretnutiach doma aj v zahraničí všetkých družstiev organizovaných v asociácii,  
c) previnenia reprezentantov v súvislosti s reprezentáciou SR,  
d) previnenia volených funkcionárov asociácie, ak ide o previnenie, ktoré má vplyv na ďalší výkon 
funkcie,  
e) previnenia hráčov, rozhodcov a trénerov v súťažiach riadených VV asociácie. Previnenie rozhodcov 
a trénerov prerokováva disciplinárny orgán VV za účasti prizvaného zástupcu príslušnej odbornej 
komisie, ktorá môže predložiť tiež svoje písomné stanovisko.  
Vedúci súťaže určený príslušným riadiacim orgánom rozhoduje o previneniach jednotlivcov a 
kolektívov v ním riadenej súťaží.  
Disciplinárny orgán VV  prerokováva:  
a) všetky odvolania proti rozhodnutiu o uložení trestu vedúcim súťaže riadenej VV 
a Československého pohára,  
b) previnenia volených funkcionárov VV, ak ide o previnenie, ktoré má vplyv na ďalší výkon funkcie,  
c) previnenia rozhodcov a trénerov v súťažiach riadených VV.  
 
4.1.23   Disciplinárny orgán zapisuje uložený trest do RP športovca. RP je previnilec povinný odovzdať 
alebo zaslať ihneď po doručení rozhodnutia či oznámení trestu príslušnému disciplinárnemu orgánu a 
to aj v prípade, keď sa mieni proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu v prvom stupni odvolať.  
 



4.1.24   Ak sa týka previnenie iba činnosti klubu (oddielu), je disciplinárnym orgánom vedenie klubu 
(oddielu). Pokiaľ vedenie klubu (oddielu) potrestalo hráča alebo funkcionára zastavením súťažnej 
činnosti alebo zákazom výkonu funkcie, oznámi to príslušnému riadiacemu orgánu.  
 
4.1.25   Disciplinárny orgán začne konanie vtedy, keď sú k tomu oprávnené dôvody. Môže tak urobiť z 
vlastného alebo iného podnetu. Ak zistí disciplinárny orgán, že k prerokovaniu previnenia je príslušný 
iný orgán, okamžite mu túto vec postúpi.  
 
4.1.26   Disciplinárne konanie nie je možné začať, ak od disciplinárneho previnenia uplynul viac ako 
jeden rok s výnimkou, kedy sa v tejto veci uskutočňuje trestné konanie.  
 
4.1.27   Disciplinárny orgán je povinný v disciplinárnom konaní náležite objasniť všetky podstatné 
okolnosti prerokovávaného prípadu. Z tohto dôvodu je oprávnený prizvať k prerokovávaniu osoby, 
ktoré môžu uviesť dôležité informácie a vyžiadať si písomné dokumenty a správy, prípadne aj iné 
dôkazové materiály.  
 
4.1.28   Ak sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti disciplinárneho previnenia, rozhodne 
disciplinárny orgán o uložení trestu. Disciplinárny orgán môže rozhodnúť, že od potrestania ustúpi, 
pokiaľ dospeje k záveru, že samotný priebeh disciplinárneho konania splnil svoj výchovný účel a že s 
ohľadom na osobu previnilca a povahu previnenia nie je trest potrebné uložiť. Ak sa ukáže, že k 
previneniu nedošlo, disciplinárny orgán vydá rozhodnutie o tom, že disciplinárne konanie zastavuje.  
 
4.1.29   Zo zasadnutia disciplinárneho orgánu sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje podstatné údaje o 
priebehu a záveroch jeho rokovania. Pokiaľ je previnilec prítomný na konaní, oznámi mu disciplinárny 
orgán svoje rozhodnutie s podstatnými dôvodmi a poučí ho o práve podať odvolanie. Ak sa previnilec 
nezúčastní disciplinárneho konania, vyrozumie ho o záveroch priamo alebo prostredníctvom 
materského klubu (oddielu). Vyrozumenie musí byť vyhotovené písomne a musí obsahovať výrok o 
potrestaní, stručné odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa 
oznamuje tiež klubu (oddielu), ktorého je previnilec členom a tomu riadiacemu orgánu, ktorý musí 
urobiť opatrenia k vykonaniu trestu. Oznámenie sa vykoná bezodkladne. V prípade, že vedenie klubu 
(oddielu) uložilo trest previnilcovi, ktorý je funkcionárom niektorého orgánu asociácie, doručí sa 
rozhodnutie tiež tomuto orgánu. 

                                                                    4.2. HRÁČSKE PRÁVA 

4.2.1  Brankár má právo v rámci pokutového územia (od vlastnej modrej čiary až k zadnému 

mantinelu) vrhnúť sa na ľad s cieľom zastaviť loptičku. Toto je však zakázané akýmkoľvek iným 

hráčom - vrhnúť sa na ľad s cieľom zastaviť loptičku alebo zastaviť protihráča. 

Hráči, ktorí sa vrhnú na ľad týmto spôsobom sa považujú mimo hru a takýto hráč sa nesme 
zúčastniť hry. Žiadny iný hráč ako brankár sa nesmie zapojiť do hry bez hokejky. 

Hráč, ktorý má zlomenú hokejku sa nesmie zúčastniť zápasu znovu, kým nedostane novú hokejku. 

Nová hokejka nesmie byť hodená hráčovi zo striedačky do poľa. Hokejka, ktorá sa rozbije behom 

akcie musí byť ihneď odstránená z hracej plochy po tom, čo rozhodca preruší hru najbližšom hvizdom. 

V prípade porušenia týchto pravidiel odpyká hráč z tímu na trestnej lavici trest - 2 min - 

 

 
4.2.2   Hráč bez hokejky 
Hráč, ktorý sa zapojí do hry bez hokejky alebo so zlomenou hokejkou, alebo sa snaží odstrániť 
zlomenú hokejku (okrem toho, keď je prerušená hra), bude penalizovaný trestom na trestnej lavici - 2 
min - 
 
 



 

 

4.2.3   Hráč, ktorý sa omylom dotýka ľadu 
Hráč, ktorý sa nechcene dotkol ľadu rukou alebo kolenom smie pokračovať v hre. 

 
4.2.4   Hra na kolenách 
Hráč, ktorý je na jednom alebo na obidvoch kolenách sa nesmie dotknúť loptičky, alebo sa zapojiť do 
hry. 
 
4.2.5   Hráč vrhajúci sa na ľad 
Hráči, ktorí sa vrhnú na ľad s cieľom zastaviť súpera alebo loptičku, bude potrestaný trestom na 
trestnej lavici- 4 min - a navyše bude odpískaný voľný úder. V prípade takejto kolízie v pokutovom 
území bude odpískané trestné strieľanie. Hádzanie predmetov alebo osobných vecí (napr. hokejka, 
rukavica, prilba a pod.) k iným hráčom je zakázané a bude potrestané trestom na trestnej lavici - 4 
min – 
 
4.2.6   Zastavenie loptičky rukou alebo vysokou hokejkou 

Hráč v poli nesmie hrať rukou. Hra je zastavená rozhodcom aj v prípade, ak hráč zastaví loptičku s 

hokejkou nad úrovňou ramien, hlavy alebo prilby. Pokiaľ takto hráč preruší nádejnú akciu v 

pokutovom území, musí byť nariadené trestné strieľanie. Pokiaľ tento priestupok priniesol výhodu 

tímu, ktorý sa previnil, bude takto hrajúci hráč potrestaný trestom na trestnej lavici - 2 min – 

 

4.2.7  Hra zo vzduchu do loptičky v úzkom kontakte s protihráčom 
Hrať loptičku zo vzduchu v bezprostrednej blízkosti ostatných hráčov aj keď pod úrovňou ramien nie 
je dovolené a bude potrestané v prípade keď hrozí zranenie protihráča alebo sa hra javí ako 
nebezpečná. Príkladom je tzv. "tenisový" úder v blízkosti protihráča. 
To isté možno povedať o normálnej hre, ktorá je podľa úsudku rozhodcu nebezpečná. Rozhodca musí 
zastaviť hru ihneď, ak hrozí nebezpečenstvo zranenia hráčov. 
 
4.2.8   Nešportové správanie 
Akákoľvek neférová alebo nebezpečná hra je prísne zakázaná. 
 
4.2.9   Bránenie protihráča mimo dosahu loptičky 
Je zakázané brániť hráča v prípade, že loptička nie je na dosah. 
 
4.2.10  Boj s protihráčom 
Je dovolené mať kontakt s hráčom v dosahu loptičky (rameno na rameno) ale nesmie sa však jednať o 
hru nebezpečnú alebo násilnú. 
 
4.2.11  Trest za porušenie pravidla 7 
Porušenie tohto pravidla je trestané voľným úderom, alebo prípadné trestným strieľaním v prípade 
že sa hráč previnil vo vnútri pokutového územia obranného tímu alebo v bránkovisku. Za porušenie 
tohto pravidla môže rozhodca hráča aj vylúčiť na trestnú lavicu. 
 
4.2.12  Útok na súpera 
Rozhodca musí nekompromisne zasiahnuť, keď sa objaví zakázaný úder proti súperovi. Najmä úder 
hokejkou, ktorá udrie akúkoľvek časť tela protihráča. Takýto útok je penalizovaný okamžite bez   
ohľadu na to, kde sa vyskytol na ihrisku. Za zásah súpera hokejkou v pokutovom území rozhodca 
nariadi trestné strieľanie. 

 

 

 

 



 

4.2.13  Pokus udrieť súpera hokejkou ale minúť 
1 Situácia ak je loptičkou v dosahu hráčov 
Ak sa hráč pokúsi zasiahnuť iného hráča hokejkou a minie ( inými slovami nezasiahne ho) a loptička je 
pritom na dosah, rozhodca hráča vylúči ale trestné strieľanie sa nekoná a to ani v prípade, že sa to 
stane vo vnútri pokutového územia a bránkoviska. 
2 Situácia ak nie je loptičkou v dosahu hráčov: 
Ak sa hráč pokúsi zasiahnuť iného hráča hokejkou a loptička je mimo dosahu, je trest rovnaký, ako 
keby ho hokejkou zasiahol. To znamená, že voľný úder bude udelený, pokiaľ sa tak stane mimo 
obranného pokutové územie, trestné strieľanie sa udeľuje v prípade, že k tomu dôjde v rámci 
obranného pokutového územia. 
Okrem toho bude hráč vylúčený a potrestaný trestom na trestnej lavici - 2 min - 
Loptička je považovaná v dosahu, ak ju môže hráč hrať v nasledujúcom okamihu. 
 
4.2.14  Prekážka 
Nie je dovolené úmyselne brániť (tieňovať, alebo byť vo fyzickom kontakte) protivníka, keď je 
loptička mimo dosahu hráčov. To je posúdené ako prekážanie a rozhodca najskôr tím varuje (žltá 
karta) a zároveň nariaďuje voľný úder z miesta kde sa priestupok stal. V prípade, že faul nastane 
znova (od rovnakého alebo aj iného hráča rovnakého tímu), musí byť hráč, ktorý sa previnil 
potrestaný trestom na trestnej lavici - 2 min - a je taktiež nariadený voľný úder proti tímu, ktorý sa 
previnil. 
 
4.2.15  Gól 
Cieľom hry je strieľať góly. Tím ktorý strelil viac gólov do konca normálnej hracej doby je víťaz. 
Ak žiadny z tímov neskóroval, alebo ak oba tímy strelili rovnaký počet gólov, zápas sa končí remízou. 
Gól je vsietený keď je loptička zahraná v súlade s pravidlami a celým svojím objemom prekročila 
bránkovú čiaru (zadná časť základnej čiary vnútri bránky medzi žŕdkami, tzn. medzi bránkovými tyčami 
a brvnom). 
Ak je brána posunutá, rozhodca má právo priznať gól, ak sa domnieva, že loptička by prekročila 
bránkovú čiaru aj v pôvodnom postavení bránkovej konštrukcie. Ak je bránka posunutá úmyselne, 
aby sa zabránilo streleniu gólu, bude hráč potrestaný trestom na trestnej lavici - 2 min - a bude 
nariadené trestné strieľanie proti tímu, ktorý sa previnil. Ak hra sa musí zastaviť pre úpravu bránky 
alebo úpravu bránkovej pozície bude hra pokračovať voľným úderom z rohu ihriska 1 meter od 
bránkovej čiary a je povolené skórovať priamo z tohto rohového úderu. Akýkoľvek vlastný gól platí. 
Je povolené skórovať priamo z rohu, voľného úderu, trestného strieľania či vhadzovania. Ak loptička 
zasiahne súpera a padne gól, gól sa uzná. 
 
4.2.16  Neplatný "gól" 
Akýkoľvek gól, ktorý padne (je kopnutý, odrazí sa a pod.) od korčule útočiaceho hráča neplatí a 
nariadi sa voľný úder proti útočiacemu tímu Akýkoľvek vlastný gól platí. Gól neplatí z vyhadzovania 
brankára priamo z jeho ruky. 
Ak sa loptička do bránky odrazí od rozhodcu, gól neplatí a nasleduje buly na mieste najbližšie od 
odrazu. 
 
4.2.17  Nedovolené bránenie v bránkovisku 
Hráč nesmie zostať dlhšiu dobu vo vnútri bránkoviska, pokiaľ ide o to, aby bránil výhľadu brankárovi 
alebo jeho pohybu. Inak sa nariaďuje voľný úder. 
 
4.2.18  Voľný úder (Free – stroke) 
 
1 Voľný úder v pokutovom území, odpískaný pre útočiaci tím , okrem miesta za bránkovou čiarou, sa 
rozohráva na najbližšom mieste pre voľný úder. Výnimkou je keď loptička je vyhodená cez mantinel 
(medzi bránkovou čiarou a obrannou modrou), potom je voľný úder zahrávaný z miesta, kde loptička 



 

opustila ihrisko. Ak by sa mal voľný úder počas hry zahrávať za bránkovou čiarou, voľný úder sa 
zahráva 1 meter od mantinelu. Ostatné klasickej voľné údery sa zahrávajú z miesta, kde došlo k 
prerušeniu hry. 
2 Ak sa loptička dotkne zariadenia haly (napr. strecha, svetlá, siete za bránkou, atď.) a zmení smer 
neprirodzeným spôsobom, nariaďuje sa voľný úder pre tím, ktorý sa nedotkol loptičky ako posledný. 
Keď rozhodca zapíska, má hráč 5 sekúnd na reakciu a rozohranie loptičky. Pred tým, majú protivníci 
práve 5 sekúnd, aby sa presunuli do vzdialenosti minimálne 4,5 m od loptičky. Ak super nie je vo 
vzdialenosti 4,5 m počas týchto 5 sekúnd, nasleduje najprv varovanie celému tímu (žltá karta). 
Akékoľvek opakovanie tohoto priestupku počas zápasu bude mať za následok trest pre hráča z tímu 
na trestnej lavici - 2 min -. 
3 Ak je odpískaný voľný úder a čas polčasu alebo zápasu medzitým vyprší, úder sa ešte zahráva aj po 
uplynutí hracej doby, ale gól je možné dosiahnuť iba jednou priamou strelou. Za takúto strelu sa 
považuje aj prípad, kedy sa po strele dotkne loptička brániaceho hráča a potom padne gól. V prípade 
dotyku ďalšieho hráča tímu, ktorý strieľa je okamžite polčas alebo zápas ukončený. 
 
4.2.19  Loptička odrazená za mantinel v oblasti za bránkovou čiarou 
Od brániaceho tímu: 
Voľný úder sa rozohráva na bránkovej čiare 1 m od mantinelu pre útočiaci tím (“roh“) Od útočiaceho 
tímu: 
Brankár brániaceho tímu rozohráva vyhodením, avšak hráči môžu byť v pokutovom území (medzi 
bránkovou čiarou a modrou čiarou ) 
 
4.2.20  Voľný úder je nariadený za nasledujúce previnenia: 
Nesprávne vybavenie: hokejka, korčule alebo ďalšie ochranné pomôcky 
Zlé striedanie 
Nesprávne zahrané buly 
Faul brankára alebo nesprávna hra brankára (napr. malá domov a pod...) 
Nesprávne vyhodenie brankára (napr. vyhodenie za mantinel, za poliacu červenú čiaru a pod...) 
Nesprávne zahraný voľný úder 
Nesprávne zahrané trestné strieľanie 
 
4.2.21  Voľný úder môže byt nariadený za: 
Porušenie pravidla týkajúceho sa práv hráčov 
Porušenie pravidla o hre s loptičkou 
Porušenie pravidla, pokiaľ ide o hru proti súperovi 
 
4.2.22  Voľný úder - prevedenie 
Loptička musí byť uvedená do pohybu a do hry aspoň z 20 cm vzdialenosti aby bola považovaná za 
loptičku "v hre". Hráč, ktorý rozohrá voľný úder nemá právo hrať loptu znova skôr, než sa ho dotkne 
iný hráč. 
Voľný úder môže byt hraný v ľubovoľnom smere alebo aj priamo na bránku. 
 
4.2.23  Trestné strieľanie 
   Zároveň s trestným strieľaním musí byť hráč, ktorý sa previnil aj vylúčený na 2minúty alebo 4 
    minúty. Hráč teda bude potrestaný trestom na trestnej lavici buď - 2 min - alebo - 4 min - 
1 Prevedenie trestného strieľania: 
Loptička je umiestnená na stredovej čiare. Na pokyn rozhodcu (hvizd) musí ísť hráč pohybom smerom 
ku bránke a následne musí uviesť loptičku do hry a snažiť sa dosiahnuť gól. Po uvedení loptičky do hry 
môžu ostatní hráči súpera smerovať spoza druhej modrej čiary (za červenou čiarou) pohybom 
smerom ku bránke. Pri odrazenej loptičke môžu aj ostatní hráči dosiahnuť gól alebo sa hrá ďalej. 
 



2.24  Trestné strieľanie sa udeľuje za nasledujúce fauly úmyselne spáchané vo vlastnom obrannom 
pásme, ak hra nebola predtým už zastavená: 
Nešportové správanie 
Nebezpečná hra= Ak sa hráč násilne chová k protihráčovi 
Zakázaná hra= Ak hráč zabráni streleniu gólu týmto zakázaným spôsobom: 
Zastavenie loptičky vysokou hokejkou alebo akékoľvek obmedzovanie protihráčovej hry hokejkou 
Hodenie hokejky alebo iných osobných vecí (napr. rukavica, prilba a pod...) 
Vrhnutie sa na ľad alebo hranie v kľaku 
Kopnutie do loptičky zdvihnutou korčuľou z ľadu 
Držanie protihráča 
Nebezpečná hra vysokou hokejkou 
                                  
                                                                   4.3  Sadzobník trestov  
                                                       TRESTY ZA PORUŠENIE PRAVIDLA                  
4.3.1   Rozhodca musí penalizovať hráčov aj vedenie tímu (tréner, vedúci), ktorí porušujú pravidlá hry 
a to nasledujúcim spôsobom: 
4.3.2   Výstraha (žltá karta) 
4.3.3   Rozhodca môže dať varovanie, ak si myslí, že je to nutné. Varovanie nie je dané, ak je to 
situácia vyžadujúca si potrestanie hráča vylúčením. Varovanie sa nedáva počas hry ale iba počas 
prerušenia hry. 
 
4.3.4   Trest 2 minúty (- 2 min - biela karta) 
a) Nekontrolované sekanie hokejkou v blízkom dosahu hráča, alebo úmyselné seknutie do hokejky 
protihráča 
b) Nenásilná, ale nebezpečná hra voči súperovi 
c) Porušenie pravidiel o striedaní hráčov alebo iné podľa príslušných predpisov alebo iných pravidiel 
hry 
d) Ak odohrá hráč loptičku po odpískaní alebo sa pokúsi zabrániť voľnému úderu (aj zlá vzdialenosť) 
e) Pokiaľ hráč nedovolene bráni v hre súperovi, ktorý nie je v dosahu loptičky ak už tím dostal  
predchádzajúce varovanie za tento prehrešok 
f)  Ak hráč získa nespravodlivú výhodu zastavením loptičky vysokou hokejkou, rukou, pažou, hlavou 
alebo zdvihnutou korčuľou 
g) Ak sa hráč zúčastní hry bez hokejky alebo so zlomenou hokejkou alebo sa pokúša odstrániť 
zlomenú hokejku počas prebiehajúcej hry 
 

4.3.5  Trest 4 minúty (- 4 min - modrá karta) 
Pokiaľ hráč útočí na súpera násilným spôsobom alebo nebezpečným spôsobom, ktorý by mohol byť 
niektorým z nasledujúcich: 
a)Zrazenie, držanie, podrazenie nôh alebo kopnutie korčuľou 
b)Pokiaľ hráč nevhodne protestuje proti rozhodnutiu rozhodcu 
c)Ak hráč hodí hokejku alebo iné osobné vecí (napr. rukavica, prilba a pod...) po loptičke alebo do 
súpera 
d)Ak sa hráč chová nešportovo voči funkcionárom, rozhodcom, spoluhráčom, protihráčom alebo 
divákom 
4.3.6   Trest 2minúty a 4 minúty udelené zároveň 
Pokiaľ hráč obdrží tresty 2 minúty a 4 minúty súčasne, bude sa odpykávať iba 4 minútový trest. 
Následok je trest pre hráča z tímu na trestnej lavici - 4 min -. 
 
4.3.7   Vylúčený hráč pre zvyšok zápasu (červená karta) - Osobný Faul - 
Hráč, ktorý bol potrestaný za dva predchádzajúce 2 min alebo 4 min priestupky, musí byť vylúčený 
pre zvyšok zápasu ihneď po tretom faule (červená karta). 



Vyššie uvedené vylúčenie do konca je tiež zároveň trestom (2 min alebo 4 min). Je označený ako 
osobný faul previnilého sa hráča a môže byť nahradený iným hráčom akonáhle je uložený trest 
odsedený náhradníkom. 
4.3.8    Vylúčenie (červená karta) pre zvyšok zápasu - Full Game Penalty - 
Pokiaľ hráč útočí na súpera násilným (brutálnym) spôsobom a to prostredníctvom priameho zásahu 
hokejkou alebo kopnutím na pažu, ruku, hlavu alebo telo. 
Ak hráč stratí sebaovládanie voči rozhodcom, funkcionárom, hráčom, alebo divákom. 
 
4.3.9    Trest brankárovi 
V prípade udelenia 2 alebo 4 minútového trestu brankárovi, odsedí tento trest ďalší hráč z poľa. To 
neplatí pri červenej karte, kedy platí brankárove vylúčenie do konca zápasu. 
4.3.10   Tresty pre funkcionárov na lavičke a náhradníkov (hráčov) na lavičke 
Aj títo hráči spadajú pod hrozbu trestu. V prípade vylúčenia funkcionára či náhradníka do konca 
zápasu (červená karta), musí odsedieť 4 minútový trest jeden z hráčov na ľade. 
Potrestaný (tréner či hráč) musí opustiť bezprostredné okolie hracej plochy. 
 

                                   4.4 Záverečné a prechodné ustanovenia  
 
4.4.1 Vo všetkých prípadoch, keď je určené termínové plnenie, je rozhodujúci dátum podania podľa 
poštovej pečiatky.  
 
4.4.2 Vo všetkých prípadoch, keď je určená výška poplatkov (peňažné pokuty, registračné a členské 
poplatky, poplatky za odvolania a námietky ...) môže VV asociácie svojim uznesením výšku týchto 
poplatkov zmeniť.  
 
4.4.3 Výklad jednotlivých ustanovení tohto Hracieho poriadku prináleží VV a ŠTK asociácie. 
  
4.4.4 Rušia sa všetky predchádzajúce Hracie poriadky vrátane zmien a doplnkov. Tento Hrací 
poriadok je platný a účinný dňom 01.5.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            5. PRÍLOHY 

 

          PRIHLÁŠKA NA REGISTRÁCIU ČLENA SAB 

 
Meno a priezvisko, titul: 
 

........................................................................................................................ 

 

Dátum narodenia: .................................. Rodné číslo:.......................................... 

 

Adresa:.................................................................................................................... 

 

Štatút,funkcia : ...................................................................................................... 
(Športovec, funkcionár)                                                                     

Žiadam o registráciu v klube: ................................................................................ 
ŠK Bandy NASE Trenčianske Teplice, ŠK Bandy hokej Skalica, ŠK Bandy Rytieri Senica, ŠK Bandy Bratislava 

 

Čestne prehlasujem, že nie som registrovaný(-á) v inom klube SAB (aktívne ani 

pasívne). 
Svojím podpisom sa zaväzujem, že ako individuálny člen Slovenskej asociácia Bandy, skrátený názov SAB, so sídlom      Gen. M. r. 

Štefánika 611/2, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 50897152, DIČ: 2120583047, (ďalej len SAB)  prostredníctvom svojho materského 

klubu budem dodržiavať jeho Stanovy, interné predpisy a nariadenia všetkých orgánov, najmä Súťažný poriadok a Etický 

kódex. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto svojim podpisom dávam SAB súhlas 

na spracovanie mojich osobných údajov resp. údajov môjho dieťaťa v rozsahu potrebnom pre potreby a činnosti SAB 

súhlas na poskytnutie informácií o zdravotnom stave môjho dieťaťa/mojom zdravotnom stave* výhradne za účelom 

potvrdenia zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť, šport bandy-bandy hokej a rinkbandy s použitím zvukových, 

obrazových a video záznamov z podujatí, na ktorých sa moje dieťa zúčastní/zúčastním*. 

Tento súhlas stráca platnosť po dvoch rokoch od ukončenia členstva v SAB 

*nehodiace sa preškrtnite 

 

Dátum: ................................. ........................................................................ 

Podpis člena, resp. zákonného zástupcutupcu 

 

Žiadame o registráciu uvedeného člena v našom klube bandy 

 

Dátum: ................................. ........................................................................ 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu klubu 

 

Registrácia prijatá dňa: ............................................. 

 

 

 

 

 



    SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BANDY, skrátený názov SAB    

                   Registrácia  KLUBY 

 

 
Klub:   
 

IČO:    

 

Právna forma : Občianske združenie 

 

Adresa:   

 

Štatutár klubu  :  

 

Žiadam o registráciu v Slovenskej asociácii Bandy, skrátený názov SAB 
 

Čestne vyhlásenie 
Svojím podpisom sa zaväzujem, že ako  člen Slovenskej asociácia Bandy, skrátený názov SAB, so sídlom      Gen. M. r. Štefánika 

611/2, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 50897152, DIČ: 2120583047, (ďalej len SAB)  budeme dodržiavať jeho Stanovy, interné 

predpisy a nariadenia všetkých orgánov, najmä Súťažný poriadok a Etický kódex. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto svojim podpisom dávam SAB súhlas 

na spracovanie mojich osobných údajov resp. údajov môjho dieťaťa v rozsahu potrebnom pre potreby a činnosti SAB 

súhlas na poskytnutie informácií o zdravotnom stave môjho dieťaťa/mojom zdravotnom stave* výhradne za účelom 

potvrdenia zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť, šport bandy-bandy hokej a rinkbandy s použitím zvukových, 

obrazových a video záznamov z podujatí, na ktorých sa moje dieťa zúčastní/zúčastním*. 

Tento súhlas stráca platnosť po dvoch rokoch od ukončenia členstva v SAB 

*nehodiace sa preškrtnite 

 

 

Dátum: ................................. ............ 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu SAB 

 

Registrácia prijatá dňa:  

 

 

 

 

 

 



 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BANDY, skrátený názov SAB    

                                                            VYHLÁSENIE 

 
                                                                    V ......................................................dňa........................ 

 

My dolu podpísaní  členovia klubu  

 

.................................................................................................. 
sa svojim podpisom zaväzujeme, že ako individuálni členovia Slovenskej asociácia Bandy, skrátený 

názov SAB, so sídlom Gen. M. r. Štefánika 611/2, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 50897152, DIČ: 

2120583047, (ďalej len SAB) prostredníctvom svojho materského klubu budeme dodržiavať jeho 

Stanovy, interné predpisy a nariadenia všetkých orgánov, najmä Súťažný poriadok a Etický kódex. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení zákona 84/2014 Z. z. a Nariadenia rady Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 účinné od 25. 5. 2018, týmto svojim podpisom dávame SAB súhlas 

 na spracovanie našich osobných údajov resp. údajov našich detí v rozsahu potrebnom pre potreby a 

činnosti SAB 

 súhlas na poskytnutie informácií o svojom zdravotnom stave ( zdravotnom stave dieťaťa) výhradne 

za účelom potvrdenia zdravotnej spôsobilosti vykonávať šport Bandy – bandy hokej  a rinkbandy 

 s použitím zvukových, obrazových a video záznamov z podujatí, na ktorých sa naše deti, resp. my 

zúčastníme 

 

Tento súhlas stráca platnosť po dvoch rokoch od ukončenia členstva v SAB 

P.č.            Meno  a  priezvisko Číslo registrácie                          Podpis 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



      SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BANDY, skrátený názov SAB                      

                           Návrh na súčasný štart vo svojej a vyššej vekovej kategórii pre rok ........  

Informácie o klube a hráčovi  

Nohejbalový klub:  

Meno a priezvisko hráča:  

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska:  

Emailový a telefonický kontakt:  

Registračné číslo hráča:  

Návrh na súčasný štart v kategórii*: mládež / dorast dorast / dospelí  

Vyjadrenie zákonného zástupcu  

Meno a priezvisko:                                                                        Dátum a podpis:  

Vyjadrenie klubu  

Meno a priezvisko:                                                                        Dátum, podpis a pečiatka:  

Vyjadrenie lekára  

Meno a priezvisko:                                                                         Dátum a podpis:  

Vyjadrenie SAB  

Meno a priezvisko:                                                                          Dátum a podpis:  

 

 

* - nehodiace sa preškrtnite 

 

 

 

 

 



 
 

  

        SLOVENSKÁ  ASOCIÁCIA BANDY, SAB 
          OHLÁSENIE PRESTUPU-HOSŤOVANIA 

 
 
Priezvisko: 

    

Meno:   rodné číslo (dátum narodenia) 

Bydlisko:   

Mobilný 
kontakt: 

      PSČ:         

            Číslo registrácie v SNA:         

HLÁSI (nehodiace sa 
preškrtnite): 

          

prestup / opakovaný prestup / hosťovanie / predčasné ukončenie hoťovania 

Z klubu:   Okres:   

Do klubu:   Okres:   

Dátum úhrady poplatku:   

V prípade hosťovania uviesť 
termíny: 

OD           DO         

Dátum:    

 vlastnoručný podpis hráča 
(u hráčov do 14 rokov podpis zákonného zástupcu) 

Vyjadrenie materského klubu k prestupu hráča: 

  

Čitateľne meno zástupcu 
klubu: 

                         
             

               

Dátum:   
             

                         
 podpis zástupcu materského klubu a pečiatka 
                  

Vyjadrenie klubu do ktorého hráč žiada prestup: 
  

Čitateľne meno zástupcu 
klubu: 

             

             

               

Dátum:   
             

                         
 podpis zástupcu nového klubu a pečiatka 
 

                  

 
 
 
 



           SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BANDY, skrátený názov SAB 

      

                                                                          SÚPISKA KLUBU RBL                                                                   

 

MENO  A PRIEZVISKO    DÁTUM  

   NAROD 

  RODNÉ ČŚLO       ADRESA TRVALÉHO POBYTU 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


