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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Disciplinárny poriadok (ďalej len DP) stanovuje pravidlá disciplinárneho konania v 
Slovenskom tenisovom zväze (ďalej len „STZ”). 

 
Článok 2 

Účelom disciplinárnych konaní je prerokovávanie a spravodlivé posudzovanie 
disciplinárnych previnení. Priebeh rokovania i vlastné rozhodnutie musí mať výchovný 
účinok na vinníka, ostatných športovcov a na celú verejnosť. 

 
Článok 3 

Disciplinárne konanie je trojinštančné, pričom odvolanie nemá odkladný účinok. 

 
Článok 4 

Orgány disciplinárneho konania sú: v prvej inštancii riadiaci orgán, v druhej inštancii 
odvolacia komisia príslušného riadiaceho orgánu. Ak je riadiacim orgánom Regionálny 
tenisový zväz (ďalej len „RTZ“), odvolaciu komisiu určuje RTZ. Ak je riadiacim orgánom 
STZ, odvolaciu komisiu vymenuje riadiaci pracovník, pod ktorého daný úsek spadá. V tretej 
inštancii rozhoduje s konečnou platnosťou Výkonný výbor STZ, ktorý môže ustanoviť 
odvolaciu komisiu, a poveriť ju rozhodovaním s konečnou platnosťou. 

 
Článok 5 

O disciplinárnych previneniach rozhoduje poverený pracovník riadiaceho orgánu súťaže, pri 
ktorej došlo k previneniu. 

 
Článok 6 

Ak disciplinárny orgán posudzuje niekoľko previnení toho istého účastníka disciplinárneho 
konania, ktoré vznikli na jednej akcii, resp. previnenie bolo dôsledkom previnenia 
predchádzajúcej akcie, uloží trest zodpovedajúci najvážnejšiemu previneniu. K ostatným 
previneniam sa prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam. 

 
Článok 7 

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov (hráčov, trénerov, 
rozhodcov, funkcionárov, zúčastnených osôb) a kolektívov za porušenie poriadku 
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a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej 
etiky. 

 
Článok 8 

Disciplinárnym trestom možno postihnúť jednotlivca i kolektív napriek tomu, že bol za tie 
isté previnenia potrestaný podľa súťažného, prestupového alebo registračného poriadku. 

Sankcie za priestupky hráčov, ktorých sa dopustili počas zápasov na turnajoch a súťažiach 
stanovuje Kódex správania. Za závažnejšie resp. opakované previnenia možno hráča 
potrestať, na návrh vrchného rozhodcu, aj v súlade s disciplinárnym poriadkom. Návrh na 
uloženie disciplinárneho trestu musí vrchný rozhodca uviesť v správe z turnaja. 

 
II. 

ŠPECIFIKÁCIA POSTUPNOSTI RIEŠENIA PRIESTUPKOV 

Článok 9 

Účastníkmi disciplinárneho konania sú disciplinárny orgán a jednotlivec, prípadne kolektív, 
ktorý sa dopustil priestupku. 

 
Článok 10 

Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie ak posúdi, že sú na to oprávnené dôvody. 
Môže tak urobiť z vlastného alebo cudzieho podnetu, a to najneskoršie do 30 dní od 
termínu, v ktorom sa o disciplinárnom previnení dozvedel. 

 
Článok 11 

Disciplinárne konanie sa nemôže začať, ak od disciplinárneho previnenia uplynula doba 
dlhšia než 2 roky, prípadne ak uplynula doba dlhšia než 2 roky odvtedy, keď sa o previnení 
dozvedel disciplinárny orgán. Výnimku tvorí prípad, keď previnilec je zároveň účastníkom 
trestného stíhania, a ďalej nesprávne uvedenie ročníka narodenia (dátum narodenia) hráča 
pri registrácii. 

 
Článok 12 

Disciplinárny orgán je povinný v disciplinárnom konaní náležite objasniť všetky podstatné 
okolnosti posudzovaného prípadu. Preto je oprávnený kontaktovať osoby, ktoré môžu podať 
dôležité informácie, a vyžiadať si písomné dokumenty, správy, prípadne ďalšie dôkazové 
materiály.  

V súlade so závažnosťou previnenia, môže disciplinárny orgán prizvať previnilca na 
prerokovávanie priestupku. Po zvážení vyjadrenia kontaktovaných osôb ku všetkým 
skutočnostiam, ktoré sú podkladom na rokovanie a rozhodovanie disciplinárneho orgánu, 
rozhodnúť o uložení trestu. Pri závažnejších previneniach treba prizývať zástupcov klubu, 



 Disciplinárny poriadok  
3 

 
 
ktorého je previnilec členom. Ak previnilec na disciplinárne konanie nepríde napriek tomu, 
že mu bola daná možnosť účasti, môže disciplinárny orgán rozhodnúť v jeho neprítomnosti.  

Ak sa prerokúva previnenie kolektívu, môžu sa prizvať iba tí jeho členovia, ktorých účasť 
považuje disciplinárny orgán za dôležitú na zistenie pravdy a spravodlivé posúdenie 
prípadu. 

 
Článok 13 

Akonáhle sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti disciplinárneho previnenia, 
rozhodne disciplinárny orgán o uložení trestu. Disciplinárny orgán môže rozhodnúť, že sa 
od potrestania upustí, ak dospeje k záveru, že samotný priebeh disciplinárneho konania 
splnil svoj výchovný účel, že vzhľadom na osobu previnilca a povahu previnenia, nie je 
uloženie trestu potrebné. Ak sa ukáže, že k previneniu nedošlo, disciplinárny orgán vydá 
rozhodnutie o tom, že sa disciplinárne konanie zastavuje. 

 
Článok 14 

Disciplinárny orgán oznámi rozhodnutie o potrestaní disciplinárneho priestupku 
previnilcovi písomnou formou. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, stručné zdôvodnenie a 
poučenie o odvolaní. V prípade priestupkov jednotlivcov v zmysle čl. 28, 53, 70, 71 a 73 
SPT sa toto oznámenie vykoná iba zverejnením na internetovej stránke STZ a termínom 
zastavenia súťažnej činnosti v etenise. 

Z rokovania disciplinárneho orgánu druhej inštancie sa zhotoví zápis, ktorý obsahuje 
podstatné údaje o priebehu a záveroch disciplinárneho konania. Ak je previnilec prítomný 
na rokovaní, oznámi mu disciplinárny orgán svoje rozhodnutie s podstatnými dôvodmi, a 
poučí ho o práve podať odvolanie. V takomto prípade sa rozhodnutie disciplinárneho orgánu 
oznamuje písomnou formou previnilcovi, klubu, ktorého je previnilec členom, ako i tomu, 
kto dal podnet na disciplinárne konanie. 

 
III. 

VÝKON ROZHODNUTIA 

Článok 15 

Peňažná pokuta sa realizuje zaplatením na účet príslušného orgánu, ktorý rozhodol o 
udelení trestu. V stanovenej lehote je potrestaný povinný zaslať príslušnému riadiacemu 
orgánu kópiu o úhrade pokuty. Ak to neurobí vstupuje do platnosti zastavenie činnosti na 
dobu, ktorú stanovil riadiaci orgán. Zastavenie činnosti u jednotlivcov je stornované dňom 
zaplatenia pokuty. 

 
Článok 16 

Zastavenie činnosti a zákaz výkonu funkcie sa vykoná podľa rozhodnutia, ktorým boli 
uložené. Zároveň sa zverejnia na oficiálnej internetovej stránke STZ. 
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Článok 17 

Zákaz hrať na domácich dvorcoch v majstrovských stretnutiach sa vykoná tak, že stretnutie, 
ktorého sa zákaz týka, sa odohrá namiesto u potrestaného klubu na dvorcoch súpera alebo 
iného klubu vo vzdialenosti, ktorá je určená disciplinárnym rozhodnutím. Potrestaný klub je 
povinný uhradiť súperovi prípadné zvýšené náklady spojené s cestovaním na stretnutie. 

 
Článok 18 

Vylúčenie z radov STZ sa vykoná zrušením registrácie. 

 
Článok 19 

Po odpykaní najmenej polovice trestu zastavenia činnosti a zákazu výkonu funkcie, možno 
zostatok trestu odpustiť. O odpustení rozhoduje disciplinárny orgán, ktorý o treste rozhodol 
s konečnou platnosťou, a to na základe písomnej žiadosti potrestaného. 

 
IV. 

ODVOLACIE KONANIE 

Článok 20 

Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu prvej inštancie môže účastník disciplinárneho 
konania podať odvolanie, ihneď po oznámení rozhodnutia, v termíne podľa príslušného 
predpisu, ktorého sa previnenie týkalo. Odvolanie sa podáva disciplinárnemu orgánu 
písomne a doporučene. Odvolanie sa musí doložiť kópiou o zaplatení odvolacieho poplatku 
vo výške 20,- €. 

 
Článok 21 

Disciplinárny orgán, ktorý rozhoduje v prvej inštancii, je povinný preskúmať oprávnenosť 
odvolania. V prípade potreby vyžiadať stanovisko zúčastnených strán a predložiť v čo 
najkratšom termíne, najneskôr však do 15 dní po doručení odvolania, odvolaciemu orgánu 
druhej inštancie všetky písomné doklady, z ktorých pri svojom rozhodovaní vychádzal, 
spolu so svojim stanoviskom. 

 
Článok 22 

Odvolací orgán druhej inštancie prerokuje odvolanie najneskoršie do 30 dní. Odvolací orgán 
preskúma postup a rozhodnutie disciplinárneho orgánu prvej inštancie. Vychádza pritom z 
podkladových materiálov predložených disciplinárnym orgánom prvej inštancie. V prípade 
potreby ich doplní vlastným vyšetrovaním. Účastník disciplinárneho konania má právo, ak o 
to požiada, zúčastniť sa na prejednávaní svojho prípadu pred odvolacím orgánom. 
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Článok 23 

Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu druhej inštancie môže účastník disciplinárneho 
konania podať odvolanie na VV STZ, a to písomne do 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia. 

 
Článok 24 

Odvolanie sa podáva VV STZ písomne a doporučenou poštou. Odvolanie sa musí doložiť 
kópiou o zaplatení odvolacieho poplatku vo výške 40,- €. 

 
Článok 25 

Disciplinárny orgán, ktorý rozhodol v druhej inštancii, je povinný predložiť, do najbližšieho 
zasadnutia VV po doručení kópie odvolania, všetky písomné doklady, z ktorých pri svojom 
rozhodovaní vychádzal, spolu so svojím stanoviskom. 

 
Článok 26 

VV STZ prerokuje odvolanie na svojom najbližšom zasadnutí. V prípade potreby menuje 
VV k jednotlivým prípadom trojčlennú odvolaciu komisiu, ktorá do nasledujúceho 
zasadania VV preskúma postup a rozhodnutie disciplinárneho orgánu prvej a druhej 
inštancie. V prípade potreby ho doplní vlastným vyšetrovaním. Účastník disciplinárneho 
konania má právo, ak o to požiada, zúčastniť sa na prerokúvaní svojho prípadu pred 
odvolacím orgánom. 

 
Článok 27 

Odvolací orgán: 

1. Odvolanie bez prerokúvania odmietne, ak je odvolanie podané oneskorene alebo 
osobou, ktorá na jeho podanie nie je oprávnená. V týchto prípadoch sa poplatok za 
odvolanie nevracia. 

2. Odvolanie neprerokúva, ak nie je do začiatku rokovania predložený doklad 
o zaplatení poplatku za odvolanie. 

3. Potvrdí rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ak príde k záveru, že rozhodnutie je 
odôvodnené a správne. V tomto prípade sa poplatok za odvolanie nevracia. 

4. Zruší rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ak príde k záveru, že v danom prípade 
nedošlo k disciplinárnemu previneniu. V tomto prípade sa poplatok za odvolanie 
vracia. 

5. Zmení rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ak príde k záveru, že sa mal uložiť iný 
trest. V tomto prípade sa poplatok za odvolanie nevracia. 
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V. 

EVIDENCIA PRIESTUPKOV A DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

Článok 28 

Disciplinárne orgány vedú evidenciu priestupkov a trestov, ktoré uložili. V evidencii trestov 
sa uvádzajú tieto údaje: 

- meno, rok narodenia (u jednotlivcov), 

- presný názov klubu (u kolektívov), 

- previnenie, uložený trest, dátum rozhodnutia, 

- ďalšie potrebné údaje. 
 

Článok 29 

Disciplinárne orgány RTZ oznamujú disciplinárne priestupky a tresty v spravodajoch RTZ a 
písomne na STZ, ktorý zaisťuje ich evidenciu a aktualizáciu. 
 

Článok 30 

Priestupky, trestné body a udelené pokuty sa priebežne zverejňujú na internetovej stránke 
STZ. 

 
VI. 

DRUHY PRIESTUPKOV A VÝŠKA TRESTOV 

Článok 31 

Tresty ukladané jednotlivcom 

V disciplinárnom konaní sa môžu jednotlivcom uložiť tieto tresty: 

1. Napomenutie. 

napomenutie môže disciplinárna komisia uložiť namiesto stanoveného trestu, ak ide o 
prvé disciplinárne previnenie a postačí účelu disciplinárneho poriadku, ale len v 
prípade priestupku, kde horná hranica peňažnej pokuty nepresahuje 17,- € a 
zastavenie činnosti na 2 mesiace. 

2. Trestné body, peňažná pokuta  

Udelené trestné body v zmysle článku 33, bod 7, 9, 10 a 15 DP sa evidujú priebežne, 
pričom ich platnosť je 12 mesiacov (rozhodujúci je dátum začiatku turnaja) a pri 
dosiahnutí 7 trestných bodov sa hráčovi uloží trest zastavenia činnosti na 4 týždne 
(nezahŕňajúcich mesiace október a november). 

Nezaplatenie pokuty znamená zastavenie činnosti na 8 týždňov (nezahŕňajúcich 
mesiace október a november) 

3 Zastavenie súťažnej činnosti až na 18 mesiacov. 
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trest sa vzťahuje na všetky súťažné stretnutia a turnaje na území Slovenskej 
republiky. Ak nepresahuje stanovená výška trestu 12 mesiacov, možno trest udeliť s 
podmienkou, vzhľadom na závažnosť previnenia. Termín nástupu trestu určuje 
disciplinárny orgán. 

4. Zákaz výkonu funkcie až na 18 mesiacov. 

trest sa vzťahuje na všetky druhy funkcií vo zväze. Pri zvlášť závažných 
previneniach môže dĺžka trestu činiť až 24 mesiacov. Ak nepresahuje stanovená 
výška trestu 12 mesiacov, môže sa trest uložiť podmienečne. 

5. Vylúčenie z radov STZ. 

trest možno udeliť len pri mimoriadne závažnom previnení. 
 

Článok 32 

Tresty ukladané kolektívom a klubom 

Kolektívom sa môžu ukladať v disciplinárnom konaní nasledovné tresty: 

1. Peňažná pokuta 17,- € – 664,- €. 

2. Zastavenie súťažnej činnosti na 1 majstrovské stretnutie. 

3. Uzatvorenie ihriska na 4 majstrovské stretnutia. 

4. Preradenie do nižšej súťaže. 

5. Nepridelenie žiadnych akcií v nasledujúcom roku. 
 

Článok 33 

Druhy previnení a výška trestov – JEDNOTLIVCI (hráči): 

1. Nešportové správanie (pokrikovanie, kritizovanie, hádzanie raketou, úmyselné 
odpálenie loptičky mimo ihriska, do obecenstva, po súperovi, úmyselné zdržiavanie 
hry, svojvoľné opustenie ihriska, nevhodné oblečenie a pod.). 

Výška trestu:  - peňažná pokuta od 17,- € do 67,- € 

- alebo zastavenie súťažnej činnosti až na 3 mesiace. 

2. Nevhodné spoločenské správanie na dvorcoch i v priestoroch tenisového areálu počas 
stretnutia, turnaja, majstrovstiev. 

Výška trestu:  - peňažná pokuta od 17,- € do 67,- € 

- alebo zastavenie súťažnej činnosti až na 6 mesiacov. 

3. Urážka, zosmiešňovanie trénerov, rozhodcov, funkcionárov, súperov, divákov. 

Výška trestu:  - peňažná pokuta od 17,- € do 67,- € 

- alebo zastavenie súťažnej činnosti až na 6 mesiacov. 

4. Úmyselné ovplyvňovanie výsledkov zápasov a stretnutí: 

- bez úplatku alebo bez sľubu úplatku 

Výška trestu:  - zastavenie súťažnej činnosti na 3 - 6 mesiacov, 
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- za úplatok alebo sľubu úplatku 

Výška trestu:  - zastavenie súťažnej činnosti na 6 - 18 mesiacov. 

5. Ohlásenie prestupu v tom istom termíne do dvoch alebo viac klubov 

Výška trestu:  - zastavenie súťažnej činnosti až na 6 mesiacov. 

6. Ohlásenie hosťovania v tom istom termíne do dvoch alebo viac klubov v rovnakej 
vekovej kategórii. 

Výška trestu:  - zastavenie súťažnej činnosti až na 6 mesiacov. 

7. Neoprávnený štart (súťažný poriadok čl. 28, 53, 71) a nedostavenie sa na turnaj bez 
odhlásenia po vyžrebovaní. 

Výška trestu - 4 trestné body  

8. Neúčasť hráča – reprezentanta na akciách určených zmluvou medzi hráčom a STZ 
bez riadneho dôvodu. 

Výška trestu:  - 1.krát - zastavenie činnosti na 2 – 6 mesiacov 

- 2.krát – vylúčenie z reprezentácie 

9. Neospravedlnená neúčasť na turnajoch (SPT čl. 53, 73), odhlásenie zo súťaže po 
vyžrebovaní a skrečovanie zápasu vrchným rozhodcom. 

Výška trestu:  - 3 trestné body  
 

10. Neskoré odhlásenie a bezdôvodné nedohranie súťaže (SPT čl. 53, 73). 

Výška trestu: - 2 trestné body  
 

11. Dokázané použitie dopingových prostriedkov alebo porušenie antikorupčných 
pravidiel tenisu (tzv.Tennis Integrity Unit)  

Výška trestu: - trest podľa medzinárodných pravidiel platných pre tenis 
a pravidiel Antidopingovej agentúry SR. 

12. Zvlášť hrubé, prípadne opakované porušenie stanov, poriadku a zásad športovej 
etiky. 

Výška trestu:  - vylúčenie z radov STZ. 

13. Inzultácia hráča, rozhodcu, funkcionára, diváka 

Výška trestu: - 1. krát - peňažná pokuta 166,- € a zastavenie činnosti na 2 
mesiace 

- 2. krát – peňažná pokuta 166,- € a zastavenie činnosti na 6 až 
12 mesiacov 

- 3. krát – zrušenie členstva v STZ. 

14. Falšovanie športovo-technických dokladov. 

Výška trestu: - 1.krát - peňažná pokuta 166,- € a zastavenie činnosti na 3 až 6 
mesiacov 

- Opakovane - peňažná pokuta 332,- € a zastavenie činnosti na 
6 až 18 mesiacov 
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15. Strata bodu alebo hry počas zápasu udelená rozhodcom (kódex správania 3.1). 

Výška trestu - 1 trestný bod  
 

Článok 34 

Druhy previnení a výška trestov – DRUŽSTVÁ 

1. Nezaistenie dostatočnej poriadateľskej služby - nešportové správanie divákov, 
vrátane rodičov a sprievodu hráčov, pokrikovanie na hráča, trénerov, rozhodcov, 
funkcionárov, výtržnosti. 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 34,- € – 166,- € 

2. Inzultácia rozhodcu alebo hráča. 

Výška trestu: - peňažná pokuta 34,- € – 166,- € a zastavenie činnosti na 1 
majstrovské stretnutie, uzatvorenie ihriska až na 4 majstrovské 
stretnutia. 

3. Falšovanie športovo-technických dokladov. 

Výška trestu:  - 1.krát - peňažná pokuta 166,- €. 

- Za každý ďalší prípad - peňažná pokuta 332,- € 

4. Ak na MSR družstiev funkciu kapitána nevykonáva tréner s licenciou STZ (čl.83 
SP). 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 34,- € 

5. Ak osoba vykonávajúca funkciu kapitána nemá rozhodcovskú kvalifikáciu alebo 
poverenie STZ na výkon funkcie kapitána (čl.83 SP). 

Výška trestu:  - peňažná pokuta od 7,- € do 17,- €. 

6. Ak hráč na súpiske nie je členom klubu, resp. v čase podania súpisky nemá platnú 
registráciu a nemá ani hosťovanie (čl.87 SP), vyškrtne sa zo súpisky. 

Výška trestu:  - 1. krát - peňažná pokuta 34,- €,  

- Opakovane - vylúčenie družstva zo súťaže a pre budúci rok 
preradenie o 2 stupne nižšie. 

7. Predohranie stretnutia bez schválenia riadiacim orgánom (čl.100 SP). 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 34,- € – obom klubom, pričom platí výsledok 
dosiahnutý na dvorci. 

8. Nenastúpenie družstva na stretnutie (čl.101 SP). 

Výška trestu: - 1.krát - peňažná pokuta od 34,- € do 332,- € 

- 2.krát - peňažná pokuta od 67,- € do 664,- € a vylúčenie 
družstva zo súťaže, v budúcom roku preradenie o 2 stupne nižšie  

Konkrétna suma sa musí určiť v rozpise súťaže na daný rok. 

9. Odstúpenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní (čl.101 SP). 

Výška trestu: - peňažná pokuta od 67,- € do 664,- € prípadne vylúčenie 
družstva zo súťaže, v budúcom roku preradenie o 2 stupne nižšie 
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Konkrétna suma a prípadný ďalší trest sa musia stanoviť v rozpise súťaže na daný 
rok. 

10. Nenastúpenie družstva na stretnutie v kompletnej zostave (čl.109 SP). 

Výška trestu: - peňažná pokuta od 4,- € do 34,- € za každý neodohraný zápas. 

Konkrétnu sumu treba určiť v rozpise súťaže na daný rok. 

11. Nepredloženie súpisky rozhodcovi (čl.111 SP) 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 17,- €. 

12. Neoprávnený štart hráča (neplatná registrácia alebo zákaz štartu v čase stretnutia 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 15,- € a kontumácia výsledku v zmysle čl. 137 
súťažného poriadku 

13. Neúplné vyplnenie zápisu v prípade, že nie je prítomný vrchný rozhodca pokuta 
uložená usporiadajúcemu klubu (čl.123 SP). 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 17,- €. 

14. Vo zvlášť odôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán potrestať družstvo aj 
vyhlásením 

- kontumačného výsledku celého stretnutia v súlade s čl. 136 súťažného poriadku 

- kontumačného výsledku jednotlivého zápasu v súlade s čl. 137 súťažného poriadku 
 

Článok 35 

Druhy previnení a výška trestov – USPORIADATELIA 

1. Nezaistenie dostatočnej usporiadateľskej služby, nedodržanie súťažného poriadku. 

Výška trestu:  - 1.krát - peňažná pokuta 34,- €, 

- 2.krát - peňažná pokuta 166,- € 

- 3.krát - nepridelenie turnajov v nasledujúcom roku. 

2. Inzultácia rozhodcu alebo hráča. 

Výška trestu:  - 1.krát - peňažná pokuta 166,- € – 332,- €, 

- 2.krát - peňažná pokuta 166,- € – 332,- € a nepridelenie 
turnajov v nasledujúcom roku. 

3. Falšovanie a neoprávnená manipulácia so športovo-technickými dokladmi, ktorá nie 
je v súlade so športovo-technickými predpismi. 

Výška trestu:  - 1.krát: peňažná pokuta 166,- €. 

- Opakovane: nepridelenie turnajov v nasledujúcom roku 

4. Nezaistenie zmluvne dohodnutých akcií, uložených vyššími zväzovými orgánmi. 

Výška trestu: - peňažná pokuta do výšky 664,- € alebo sankcie stanovené 
zmluvou. 

5. Neusporiadanie turnaja zaradeného do termínovej listiny, s výnimkou prípadov, ktoré 
nastanú bez jeho zavinenia. 
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Výška trestu:  - 1.krát - peňažná pokuta od 67,- € do 166,- €, 

- Opakovane - peňažná pokuta od 67,- € do 166,- € a 
nepridelenie turnajov STZ v nasledujúcom roku. 

6. Nezaslanie rozpisu súťaže do 14 dní pred začiatkom turnaja riadiacemu orgánu 
súťaže. 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 7,- €. 

7. Nevyvesenie rozpisu na viditeľnom mieste v areáli dvorcov. 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 17,- €. 

8. Nedodržanie stanovených termínov resp. neúplné zaslanie správy o výsledku 

a priebehu súťaže. 

Výška trestu:  - 1.krát - peňažná pokuta od 34,- € do 166,- € 

- 2.krát – peňažná pokuta od 166,- € do 332,- € 

- Opakovane - nepridelenie usporiadania turnajov v 
nasledujúcom roku. 

9. Nedodržanie oficiálnej lopty na podujatí: 

Výška trestu:  - 1.krát - peňažná pokuta od 330,- € 

- Opakovane - peňažná pokuta od 330,- € a nepridelenie 
žiadneho turnaja, prípadne vylúčenie družstva zo súťaže 
v nasledujúcej sezóne. 

 
Článok 36 

Druhy previnení a výška trestov 
TRÉNERI, ROZHODCOVIA, FUNKCIONÁRI 

1. Nešportové správanie voči hráčom, ich sprievodu, trénerom, rozhodcom, 
funkcionárom, divákom. 

Výška trestu:  - zákaz výkonu funkcie až na 3 mesiace. 

2. Zlý výkon funkcie - ak má za následok neregulárnosť stretnutia, výtržnosti na ihrisku 
alebo v hľadisku. 

Výška trestu:  - zákaz výkonu funkcie až na 6 mesiacov. 

3. Úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia, zápasu. 

- bez úplatku alebo bez sľubu úplatku. 

Výška trestu: - peňažná pokuta 166,- € a zákaz výkonu funkcie na 6 – 12 
mesiacov, 

- za úplatok alebo za sľubu úplatku. 

Výška trestu: - peňažná pokuta 332,- €  zákaz výkonu funkcie na 12 - 24 
mesiacov. 

4. Úmyselné porušenie predpisov, pravidiel tenisu, súťažného poriadku, smerníc, 
umožnenie neoprávneného štartu športovca, nesprávne údaje v športovo-technických 
dokladoch, opakované nepredloženie správy o priebehu a výsledku súťaže. 
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Výška trestu:  - zákaz výkonu funkcie na 3 - 12 mesiacov. 

5. Neúplné vyplnenie zápisu, pokuta uložená prítomnému vrchnému rozhodcovi (čl.123 
SP). 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 17,- € 

6. Nesplnenie si povinností, vyplývajúcich zo súťažného poriadku alebo rozpisu súťaže, 
resp. propozícii turnaja. 

Výška trestu: - 1.krát – peňažná pokuta 34,- € nezaplatenie pokuty - zastavenie 
činnosti na 2 mesiace) 

- 2.krát – peňažná pokuta 67,- € (nezaplatenie pokuty -  
zastavenie činnosti na 4 mesiace) 

- 3.krát - zastavenie činnosti nepodmienečne na 6 mesiacov. 

7. Falšovanie športovo-technických dokladov. 

Výška trestu:  - 1.krát - peňažná pokuta 166,- €. 

- Za každý ďalší prípad - peňažná pokuta 332,- € 
 

Článok 37 

Druhy previnení a výška trestov – INÉ ZÚČASTNENÉ OSOBY 

1. Nešportové správanie narúšajúce priebeh akcie. 

Výška trestu:  - 1.krát - napomenutie 

- 2.krát - vykázanie z tenisového areálu 

- 3.krát - zákaz účasti na akciách STZ na 1 – 12 mesiacov 

2. Úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia, zápasu. 

Výška trestu:  - 1.krát - napomenutie 

- 2.krát - vykázanie z tenisového areálu 

- 3.krát - zákaz účasti na akciách STZ na 1 – 12 mesiacov 

 
VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Článok 38 

Záväzný výklad k disciplinárnemu poriadku vydáva VV STZ. 
. 

Článok 39 

Tento DP schválila Rada STZ dňa 28.11.2015 a nadobúda platnosť 1.12.2015, čím sa ruší 
dovtedy platný DP. 


