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Disciplinárny poriadok SBF  

  

Všeobecná časť  

  

I. PÔSOBNOSŤ A ZÁSADY  

  

Článok 1  

  

1. Disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetky disciplinárne previnenia v pôsobnosti 

SBF, a to ako v priebehu športového stretnutia alebo tréningu, tak aj mimo športového 

zápolenia.  

2. Porušenie športových pravidiel v priebehu športového zápolenia sankcionuje z 

hľadiska súťažných dôsledkov rozhodca. Sankcia uložená rozhodcom nebráni v prejednaní 

porušenia športových pravidiel v disciplinárnom konaní.    

3. Porušenie interných noriem mimo športového zápasu sa sankcionuje výlučne v 

súlade so Stanovami SBF a v súlade s týmto disciplinárnym poriadkom orgánmi na to 

určenými Stanovami a týmto poriadkom.   

4. Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, 

ktorých sa v rámci svojej činnosti dopustili jednotlivci alebo kolektívy, ktorí sú členmi SBF 

alebo pridruženými osobami SBF, vrátane reprezentantov.  Rovnako sa prerokúvajú aj 

disciplinárne previnenia pridružených klubov a oddielov k SBF (ďalej len kluby). 

5. Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú aj disciplinárne previnenia 

družstiev, funkcionárov a členov realizačných tímov družstiev klubu (oddielu, 

telovýchovnej jednoty). Ak sa disciplinárneho previnenia dopustilo družstvo, má sa za to, že 

sa disciplinárneho previnenia dopustil klub, za ktorý toto družstvo súťaží. Ak sa 

disciplinárneho previnenia dopustil jednotlivec, ktorý nie je členom SBF, má sa za to, že sa 

disciplinárneho previnenia dopustil klub, pre ktorý jednotlivec vykonáva činnosť. Klub 

nesie disciplinárnu zodpovednosť aj za neoprávnený štart svojho boxera.  

 

  

Článok 2  

  

1. Disciplinárny poriadok SBF stanovuje zásady posudzovania disciplinárnych 

previnení, proces prejedávania previnení a ukladania disciplinárnych opatrení. Spôsob 

prerokúvania disciplinárneho previnenia v disciplinárnom konaní a následné rozhodnutie o 

disciplinárnom previnení má mať výchovný účinok nielen na previnilca, ale aj na ostatných 

členov kolektívu, prípadne na celé boxerské hnutie.  

2. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na závažnosť previnenia, na 

spôsobené následky, na mieru zavinenia a na doterajšie správanie previnilca.   

3. Za disciplinárne previnenie možno považovať iba také konanie, u ktorého je 

preukázaný úmysel alebo nedbanlivosť.  
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II. DRUHY  DISCIPLINÁRNYCH  PREVINENÍ  

  

Článok 3  

  

1. V disciplinárnom konaní sa prerokúvajú nasledujúce disciplinárne previnenia 

jednotlivcov, kolektívov a klubov: 

  

a/  závažné porušenie Stanov SBF, poriadkov, smerníc, iných interných predpisov SBF, 

alebo záväzných rozhodnutí orgánov SBF.  

b/ previnenia pri športových súťažiach alebo iných podujatiach SBF alebo organizovaných 

inými organizátormi, najmä inými národnými zväzmi, alebo medzinárodnou federáciou 

AIBA, ak previnilec nebude primerane potrestaný disciplinárnou sankciou podľa pravidiel 

organizátora podujatia.   

2. Za previnenie v zmysle ods. 1 písm. b) sa u jednotlivca považuje najmä:  

- porušenie pravidiel fair-play,  

- zlá športová morálka na športových podujatiach,  

- pohoršujúca životospráva,  

- násilné a neprístojné chovanie voči iným športovcom, rozhodcom, trénerom, 

funkcionárom a obecenstvu,  

- nešportové vystupovanie v ringu i mimo neho,  

- neoprávnený štart, štart v rozpore s registračným a súťažným poriadkom, štart na 

cudzí preukaz, štart v zastavenej činnosti alebo karanténnej lehote po  

„KO“, neospravedlnená neúčasť v súťaži s nomináciou alebo na sústredení,  

- štart v súťažiach, neorganizovaných SBF, bez jej súhlasu,  

- požívanie alkoholu a drog, zakázaných podľa všeobecne záväzných predpisov 

Slovenskej republiky,   

- korupcia a podplácanie v súvislosti so športovou činnosťou.  

3. Za previnenie sa u športových odborníkov a funkcionárov navyše považuje:  

- umožnenie neoprávneného štartu boxerovi,  

- nezodpovedný, nesprávny výkon funkcie pri súťažiach a iných športových 

podujatiach,  

- neprípustné ovplyvňovanie boxerov, rozhodcov, funkcionárov,  

- vyvolávanie, podnecovanie výtržností alebo nezabránenie výtržnostiam v ringu a 

mimo neho  ako aj  v hľadisku,  

- násilné, neprístojné vystupovanie voči boxerom, rozhodcom, funkcionárom a 

obecenstvu,  

- výkon funkcie pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných a psychotropných 

látok  alebo prekurzorov,  

- úmyselné šírenie zavádzajúcich informácií a lží o druhých členoch SBF, či SBF ako 

celku, poškodzujúcich ich meno, povesť a dosiahnuté výsledky. Ďalej vyhrážanie, 

urážky a obdobné konanie v rozpore s princípmi Fair play zakotvenými v stanovách 

SBF. Za takéto šírenie sa považuje emailová a listová komunikácia ako i informácie 

zverejňované v médiách a sociálnych sieťach. 
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4. Na kolektívy sa ods. 2 a 3 aplikujú primerane. Za previnenie sa u kolektívov navyše 

považuje aj:  

- nezabránenie výtržnostiam v ringu a mimo neho,  ako aj  v hľadisku,  

- predaj alebo umožnenie predaja alkoholických nápojov počas športového podujatia.  

  

III. DISCIPLINÁRNE  OPATRENIA  

  

Článok 4  

  

1.  Za porušenie pravidiel športových súťaží možno jednotlivcom uložiť  

nasledujúce disciplinárne opatrenia;  

a) napomenutie,  

b) pokuta,  

c) zastavenie súťažnej činnosti,  

d) vyradenie z reprezentácie,  

e) zákaz výkonu funkcie,  

f) odňatie získaného titulu,  

g) návrh na vylúčenie z SBF,  

h) verejné alebo písomné ospravedlnenie, 

i) dočasné pozastavenie členstva SBF. 

  

2.   V disciplinárnom konaní je možné kolektívom a klubom ukladať nasledujúce 

disciplinárne opatrenia:  

a) napomenutie, 

b) pokuta,  

c) zastavenie súťažnej činnosti,  

d) vylúčenie družstva zo súťaže,   

e) odňatie získaného titulu,  

f) návrh na zrušenie statusu pridruženej organizácie, 

g) verejné alebo písomné ospravedlnenie, 

h) dočasné pozastavenie členstva SBF alebo statusu pridruženej organizácie so zrušením 

všetkých práv vyplývajúcich z členstva alebo pridruženia k SBF 

  

 

 

 

Článok 5  

Napomenutie 

  

Napomenutie je najmiernejšou formou disciplinárneho opatrenia. Ukladá sa v 

prípadoch menej závažných či ojedinelých previnení. Napomenutie vyslovuje disciplinárny 

orgán ústne alebo písomne, so stručným odôvodnením.  
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Článok 6  

Pokuta 

  

1. Peňažnú pokutu je možné uložiť až do výšky 1.000,- EUR.  

2. Uloženú peňažnú pokutu je potrestaný povinný uhradiť do 15. dní odo dňa, kedy sa 

stalo rozhodnutie právoplatným, a v tej istej lehote musí oznámiť disciplinárnemu 

orgánu zaplatenie tejto pokuty. Za úhradu pokuty jednotlivcom nesie zodpovednosť 

telovýchovná jednota, oddiel alebo klub, ktorého je potrestaný členom.  

  

Článok 7  

Zastavenie súťažnej činnosti 

  

1. Trest zastavenia súťažnej činnosti jednotlivca je možné uložiť na určité časové 
obdobie (najviac na 12 mesiacov) alebo na určitý počet súťažných stretnutí (najviac 5). 

Disciplinárny orgán je oprávnený podľa závažnosti previnenia rozšíriť zákaz súťažnej 
činnosti aj na zákaz alebo vyradenie z reprezentácie a zákaz medzinárodného športového 

styku.  

2. Výkon trestu zastavenia súťažnej činnosti jednotlivca v prípade, že nie je dlhší ako 3 

mesiace, možno podmienečne odložiť na skúšobnú dobu od 6 mesiacov do 1 roku. K 

podmienečnému uloženiu trestu je možné pristúpiť len vtedy, ak predchádzajúce správanie 

previnilca a okolnosti prípadu odôvodňujú záver, že samotná hrozba trestom privedie 

previnilca k náprave.  

3. Trest zastavenia súťažnej činnosti družstva je možné uložiť na určité časové obdobie 

(najviac 12 mesiacov).   

  

Článok 8 

Zákaz výkonu funkcie 

  

Trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť trénerom, rozhodcom, vedúcim 

družstva a iným športovým funkcionárom na dobu najviac 1 rok. Disciplinárny orgán 

stanoví, ktorých konkrétnych funkcií, prípadne činností sa trest týka.  

  

Článok 9  

 Vylúčenie družstva zo súťaže 

Vylúčenie družstva zo súťaže je možné uložiť len za mimoriadne závažné porušenie 

pravidiel športových súťaží a pri porušení regulárnosti súťaže. Vylúčené družstvo je možno 

preradiť do nižšej súťaže, najviac o jeden stupeň.    

  

Článok 10  

Odňatie titulu 

Odňatie získaného titulu vyslovuje samotný disciplinárny orgán. Návrh na vylúčenie 

z SBF a návrh na zrušenie statusu pridruženej organizácie predkladá disciplinárny orgán VV 

SBF, ktorý o zrušení rozhodne v zmysle Stanov SBF.  
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Článok 11 

Verejné a písomné ospravedlnenie 

Verejné alebo písomné ospravedlnenie je možné uložiť spoločne s iným 

disciplinárnym opatrením v prípadoch, keď bola spôsobená ujma inému členovi SBF, alebo 

SBF ako celku. Písomné ospravedlnenie musí byť podpísané a doručené dotknutej osobe, 

ktorej bola spôsobená ujma. Verejné ospravedlnenie musí byť podpísané a zverejnené cez 

informačný emailový kanál SBF pre všetky pridružené kluby SBF, ako i jednotlivcov, ktorým 

bola spôsobená ujma. V prípade ak bola ujma dotknutej osobe spôsobená prostredníctvom 

médií alebo sociálnych sieti, musí byť ospravedlnenie zverejnené rovnakým spôsobom 

a formou akou bola spôsobená ujma.   

 

Článok 12 

Dočasné pozastavenie členstva 

  Dočasné pozastavenie členstva SBF alebo statusu pridruženej organizácie so zrušením 

všetkých práv vyplývajúcich z členstva alebo pridruženia k SBF, môže disciplinárna komisia 

uložiť po opakovanom závažnom porušení disciplinárneho alebo súťažného poriadku a to 

na dobu od 6 mesiacov do 12 mesiacov. Jednotlivci z klubov alebo organizácií ktoré majú 

pozastavené členstvo môžu po udelení výnimky od Výkonného výboru SBF na súťažiach 

štartovať pod hlavičkou SBF. 

 

 

IV. ZÁSADY UKLADANIA DISCIPLINÁRNEHO  OPATRENIA  

  

Článok 13 

  

1. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia disciplinárna komisia prihliada k okolnostiam 

priťažujúcim a poľahčujúcim.   

2. Priťažujúcou okolnosťou je, ak sa vinník previnenia dopustil zákerne, surovým 

spôsobom, spáchaním viac previnení, spôsobením ublíženia na zdraví s následkom 

pracovnej neschopnosti, alebo po predošlom písomnou upozornení, že jeho plánovaným 

konaním príde k disciplinárnemu previneniu. 

3. Poľahčujúcou okolnosťou je, ak vinník bol k previneniu vyprovokovaný alebo 

donútený, doposiaľ sa žiadneho konania v rozpore s disciplinárnym poriadkom nedopustil 

a ani proti nemu nebolo doposiaľ vedené disciplinárne konanie, dobrovoľne nahradil škodu,  

k previneniu  sa priznal a  prejavuje účinnú a úprimnú ľútosť.  

4. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak by bolo uloženie disciplinárneho 

opatrenia podľa sadzby uvedenej v osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku pre 

previnilca neprimerane prísne, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi disciplinárne 

opatrenie pod ustanovenú sadzbu disciplinárneho opatrenia.  

5. Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno upustiť, ak prerokovanie 

disciplinárneho previnenia je postačujúce na nápravu vzhľadom na menšiu závažnosť alebo 

nižšiu mieru zavinenia, alebo ak vzhľadom na dovtedajšie správanie previnilca možno 

odôvodnene predpokladať, že sa previnenie nebude opakovať.  
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Článok 14  

  

1. Disciplinárne opatrenia možno uložiť samostatne alebo spolu s iným disciplinárnym 

opatrením. Napomenutie nemožno uložiť spolu s pokutou. Výnos z pokút je príjmom SBF.  

2. Ak sa posudzuje naraz viacero previnení toho istého previnilca, potrestá sa za 

previnenie najzávažnejšie, a k ostatným previneniam sa prihliada ako k priťažujúcej 

okolnosti.  

  

Článok 15 

  

1. Disciplinárne opatrenia  sa ukladajú:  

a) podmienečne na skúšobnú dobu, pričom disciplinárne opatrenie do troch  mesiacov 

môže byť v odôvodnených prípadoch uložené podmienečne na skúšobnú dobu až 

jedného roka,  

b) nepodmienečne.  

2. Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia súťažnej činnosti alebo zákazu 

výkonu funkcie je možné zvyšok trestu odpustiť, Skúšobná doba sa stanoví v trvaní od 3 

mesiacov do 1 roku. O podmienečnom odpustení zvyšku trestu rozhoduje disciplinárny 

orgán, ktorý o treste rozhodol.   

  

Článok 16  

  

Disciplinárne opatrenia s výnimkou ústneho napomenutia sa oznamujú vinníkovi vždy 

písomne, s odôvodnením. Rozhodnutie obsahuje presné označenie druhu disciplinárneho 

opatrenia podľa príslušného článku disciplinárneho poriadku. V rozhodnutiach o 

disciplinárnych opatreniach sa dĺžka trvania disciplinárneho opatrenia určuje údajom, 

ktorým dňom sa výkon disciplinárneho opatrenia začína, a ktorým sa končí. Ak bola činnosť 

zastavená už pred začatím disciplinárneho konania, začína účinnosť trestu dňom zastavenia 

činnosti.  

  

V. DISCIPLINÁRNY ORGÁN  

  

Článok 17 

  

Disciplinárnym orgánom SBF je disciplinárna komisia, ktorá je zložená z najmenej 

troch členov. Na čele komisie je  predseda. 

  

Článok 18 

  

Člen disciplinárnej komisie, ktorý je súčasne členom alebo funkcionárom klubu, 

oddielu, alebo telovýchovnej, ktorého športovec, funkcionár alebo športový odborník je 

účastníkom disciplinárneho konania, môže byť prítomný na prerokúvaní prípadu, má i 

právo sa k nemu vyjadrovať, nemôže však o prípade rozhodovať.  
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VI. DISCIPLINÁRNE   KONANIE  

  

Článok 19 

  

1. Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie z vlastnej iniciatívy, alebo z podnetu 

VV SBF, odborných komisií, alebo členov SBF, či pridružených organizácií SBF.  O podnete 

na začatie disciplinárneho konania musí disciplinárny orgán rozhodnúť najneskôr do 60 dní 

odo dňa, kedy podnet obdržal.    

2. Disciplinárne konanie možno začať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, kedy 

došlo k disciplinárnemu previneniu, inak sa disciplinárne previnenie premlčuje.  

3.  3. Disciplinárne konanie začína dňom doručenia oznámenia o disciplinárnom 

previnení disciplinárnemu orgánu, alebo dňom, kedy disciplinárny orgán vykonal prvý 

úkon vo veci, ak konanie začalo z vlastnej iniciatívy disciplinárneho orgánu.   

 

Článok 20 

  

1. Ak sa športovec dopustil pri športovom podujatí disciplinárneho previnenia, ktoré je 

takého závažného charakteru, že mu hlavný rozhodca prípadne aj na návrh zástupcu 

disciplinárneho orgánu odoberie Záznam o stretnutiach boxera, má športovec automaticky 

pozastavenú činnosť až do rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Odobratý doklad sa odošle 

disciplinárnemu orgánu s uvedením okolností disciplinárneho previnenia, o čom sa vykoná 

oznámenie športovcovi a jeho klubu.  

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

súčasne naplnená skutková podstata trestného činu, bezodkladne odovzdá všetky svoje 

poznatky orgánom činným v trestnom konaní.  

  

Článok 21 

  

1. Účastníkom disciplinárneho konania je jednotlivec alebo kolektív (oddiel, klub alebo 

telovýchovná jednota, ktoré nesú zodpovednosť za družstvo), ktorého disciplinárne 

previnenie je prejednávané.  

2. Náklady konania znášajú účastníci konania.    

  

Článok 22 

  

Konanie pred disciplinárnym orgánom prebieha nasledovne:  

a/   orgán oboznámi jednotlivca alebo kolektív s podozrením z disciplinárneho 

previnenia,   

b/   účastníkovi musí byť daná možnosť vyjadriť sa k previneniu, navrhovať 

dôkazy a obhajovať sa,   

c/   vypočuje ďalších účastníkov konania, svedkov, a vykoná ďalšie navrhované 

alebo potrebné dôkazy,  

d/   

  

  

vydá rozhodnutie, v ktorom prípadne uloží disciplinárne opatrenie, a oznámi 

dôvody rozhodnutia.  
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Článok 23 

1.  Za  účelom  objektívneho  prešetrenia a spravodlivého rozhodnutia  

o disciplinárnom previnení, disciplinárny orgán zisťuje skutkový stav nasledovne:  

a/   vyžiada si vyjadrenie účastníkov,  

b/   predvolá účastníkov,  

c/   vypočuje svedkov a vykoná iné vhodné dôkazy, ktoré účastníci konania navrhujú, 

alebo ktoré disciplinárny orgán sám považuje za vhodné vykonať.  

2. V menej závažných prípadoch, ako aj z dôvodu hospodárnosti, disciplinárna komisia 

upustí od predvolania účastníkov konania a vyžiada si len ich písomné vyjadrenie.  

  

Článok 24 

  

1. Nesúčinnosť jednotlivca, kolektívu, alebo klubu a prípadné marenie vyšetrenia 

prípadu môže byť sankcionované poriadkovou pokutou do výšky 1.000,- EUR, a to aj 

opakovane.  

2. V prípade zastavenej činnosti jednotlivca alebo kolektívu, ak si disciplinárny orgán 

vyžiada športový alebo iný potrebný doklad, a tento nebude do 10 dní predložený, predlžuje 

sa dotknutému jednotlivcovi alebo kolektívu disciplinárne opatrenie o dobu oneskoreného 

predloženia dokladu.  

  

Článok 25 

  

Z priebehu rokovania disciplinárneho konania sa spíše zápisnica, ktorú podpíše 

predseda disciplinárneho orgánu a jeho prítomní členovia.   

    

Článok 26  

  

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia doručí disciplinárny orgán 

jednotlivcovi alebo klubu ktorí boli účastníkmi konania, a sekretariátu SBF. 

  

VII. EVIDENCIA   DISCIPLINÁRNYCH  OPATRENÍ  

  

Článok 27 

  

Všetky právoplatne uložené disciplinárne opatrenia eviduje disciplinárny orgán, ktorý 

disciplinárne opatrenie  uložil.  
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Článok 28 

  

1. Právoplatne uložené disciplinárne opatrenia okrem napomenutia sa zapisujú do 

športových dokladov, a to do Záznamu o stretnutiach boxera, Preukazu trénera, Preukazu 

rozhodcu a to aj vtedy, ako bolo disciplinárne opatrenie uložené podmienečne. Zápis vykoná 

orgán, ktorý disciplinárne opatrenie  uložil.   

2. Disciplinárne opatrenie uložené ostatným jednotlivcom, kolektívom a klubom sa 

ukladá v archíve SBF.   

  

Osobitná časť Prehľad disciplinárnych previnení a sadzieb disciplinárnych opatrení  

  

Článok 29 

  

1. U každého previnenia  jednotlivcov,  kolektívov a klubov sú stanovené dolné a horné 

hranice opatrenia, pričom má disciplinárny orgán možnosť prihliadnuť k okolnostiam 

každého prípadu.  

2. Popri základnej výmere /I./, kvalifikovaná výmera sadzby /II./ umožňuje použiť 

prísnejšie opatrenia pre prípad, ak k previneniu došlo za obzvlášť priťažujúcich okolností.   

  

Článok 30 

Jednotlivci a kluby 

  

1. Neoprávnený štart boxera za iný oddiel, než za ktorý je registrovaný:  

a/ Štart nebol povolený     

b/ Štart na cudzí preukaz     

c/ Falšovanie dátumu narodenia     

d/ Štart na neúplný preukaz     

e/ Štart v dobe zastavenia činnosti alebo v ochrannej lehote po KO alebo RSC-H    f/ 

Nenahlásenie výjazdu do zahraničia vopred.  

  

                                             I.                                                          II.   

- boxer                  zastavená činnosť na 4 týždne                      na 2-3 

mesiace  

- tréner                  zákaz výkonu funkcie na 4-8 týždňov               na 3-6 

mesiacov  

-funkcionár           zákaz výkonu funkcie na 4-8 týždňov               na 3-6 

mesiacov  

-rozhodca              zákaz výkonu funkcie na 4-8 týždňov               na 3-6 

mesiacov  

Disciplinárna komisia môže tiež uložiť vyradenie z reprezentácie a odňatie získaného titulu.  
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2. Neoprávnený štart, výkon funkcie počas nepodmienečného trestu:  

-boxer                   zastavená činnosť  na 1-3 mesiace                na 3-6 mesiacov   

-tréner                   zákaz výkonu funkcie na 1-3 mesiace               na 3-6 mesiacov   

-rozhodca              zákaz výkonu funkcie na 3-6 mesiacov            na 6-12 mesiacov  

-vedúci družstva   zákaz výkonu funkcie na 3-6 mesiacov          na 6-12 mesiacov Disciplinárna 

komisia môže tiež uložiť vyradenie z reprezentácie a odňatie získaného titulu.  

  

3. Neospravedlnené nedostavenie sa borca na reprezentačné sústredenie a stretnutia 

reprezentácie SR  

-boxer                   zastavená činnosť  na 2-4 týždne                  na 5-8 týždňov 

Disciplinárna komisia môže tiež uložiť vyradenie z reprezentácie.  

  

4. Nezodpovedný a úmyselný nesprávny postup pri prestupe, hlásenie prestupu do dvoch 

oddielov:  

-boxer                  zastavená činnosť na 2-5 mesiacov               na 6-12 mesiacov  

-funkcionár          zákaz výkonu funkcie na 2-5 mesiacov             na 6-12 mesiacov   

  

5. Nešportové správanie sa pri stretnutí, na sústredení, v reprezentácii/pri porušení 

denného režimu, správanie sa, ktorým je pokazený celkovým dojem zo zápasu, 

pokrikovanie, zosmiešňovanie súpera, nadávanie, posunky voči funkcionárom, 

rozhodcom, vyhrážanie/:  

-boxer                  zastavenie činnosti na 1-3 mesiace                na 4-6 mesiacov   

-tréner                  zákaz výkonu funkcie na 1-3 mesiace              na 4-6 mesiacov  

-funkcionár         zákaz výkonu funkcie na 1-3 mesiace           na 4-6 mesiacov  

-rozhodca       zákaz výkonu funkcie na 1-3 mesiace              na 4-6 mesiacov Disciplinárna 

komisia môže tiež uložiť vyradenie z reprezentácie a odňatie získaného titulu.  

V mimoriadnych prípadoch môže disciplinárna komisia podať VV SBF návrh na vylúčenie 

zo SBF.   

  

6. Falšovanie dokladov, nesprávne uvedenie údajov dokladov, falšovanie podpisu:  

- tréner a funkcionár       zákaz výkonu funkcie na 1-3 mesiace             na 4-6 mesiacov  

  

7. Porušenie súťažného poriadku, pripustenie boxera na stretnutie bez platnej lekárskej 

prehliadky , umožnenie štartu bez riadnych dokladov a povolení: -rozhodca             zákaz 

výkonu funkcie na 2-4 mesiace                 na 5-6 mesiacov   

-vedúci družstva   zákaz výkonu funkcie na 2-4 mesiace                 na 5-6 mesiacov  

- klub                      zákaz účasti v akejkoľvek súťaži SBF na 2-4 mesiac  na 5-6 mesiacov 

 - pri opakovanom porušení, pri porušení po písomnom upozornení alebo pri nevykonaní 

disciplinárneho opatrenia: 

jednotlivec - dočasné pozbavenie členstva SBF na 6 -9 mesiacov, 10 - 12 mesiacov 

klub - dočasné pozastavenie statusu pridruženej organizácie k SBF na 6 - 9 mesiacov, na 10 

- 12 mesiacov 
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8. Korupcia a podplácanie v rôznych formách:   

- boxer        zastavenie činnosti až doživotne   

- rozhodca                   zákaz výkonu funkcie až doživotne  

- tréner       zákaz výkonu funkcie až doživotne  

- funkcionár     zákaz výkonu funkcie až doživotne  

Disciplinárna komisia zároveň uloží vyradenie z reprezentácie, odníme získaný titul a podá 

VV SBF návrh na vylúčenie zo SBF.  

  

9. Požitie alkoholu, drog a iných omamných látok, na všetkých športových podujatiach :  

-boxer                     zastavenie činnosti na 3-6 mesiacov              na 7-12 mesiacov  

-tréner                    zákaz výkonu funkcie na 3-6 mesiacov         na 7-12 mesiacov   

-rozhodca               zákaz výkonu funkcie na 3-6 mesiacov           na 7-12 mesiacov   

-športový funkcionár  zákaz výkonu funkcie na 3-6 mesiacov         na 7-12 mesiacov   

Disciplinárna komisia môže tiež uložiť vyradenie z reprezentácie a odňatie získaného titulu.  

Dopingové priestupky sa spravujú Antidopingovým kódexom AIBA a platnou právnou 

úpravou Slovenskej republiky.   

  

10. Neospravedlnené nedostavenie sa delegovaného rozhodcu k zápasu:  

- prvé previnenie    zákaz výkonu funkcie do vyriešenia prípadu  

-opakované            zákaz výkonu funkcie na 3-6 mesiacov           na 7-12 mesiacov   

  

11. Fyzické napadnutie, ublíženie, inzultácia rozhodcu, funkcionára, trénera, športovca, 

usporiadateľa, diskriminácia a rasizmus :  

-boxer                    zastavenie činnosti na 6-12 mesiacov            vylúčenie z SBF  

-tréner    zákaz výkonu funkcie na 6-12 mesiacov          vylúčenie z SBF  

-funkcionár    zákaz výkonu funkcie na 6-12 mesiacov           vylúčenie z SBF  

-rozhodca  zákaz výkonu funkcie na 6-12 mesiacov            vylúčenie z SBF Disciplinárna 

komisia môže tiež uložiť vyradenie z reprezentácie a odňatie získaného titulu.  

  

12. Svojvoľné opustenie ringu, nenastúpenie k zápasu, odvolanie borca z ringu 

nenastúpenie na vyhlasovanie výsledkov , nenastúpenie borca na prevzatie ocenenia na 

stupni víťazov:    

-boxer                    zastavenie činnosti na 1-2 mesiace                 na 3-6 mesiacov   

-tréner    zákaz výkonu funkcie na 6-12 mesiacov          vylúčenie z SBF   

-funkcionár  zákaz výkonu funkcie na 6-12 mesiacov          vylúčenie z SBF  Disciplinárna 

komisia môže tiež uložiť vyradenie z reprezentácie a odňatie získaného titulu.  

  

13. Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SBF   

napomenutie                                        pokuta 1.000,00 €  

Disciplinárna komisia môže tiež uložiť vyradenie z reprezentácie a odňatie získaného titulu. 

V mimoriadnych prípadoch môže disciplinárna komisia podať VV SBF návrh na vylúčenie 

zo SBF.  
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14. Úmyselné šírenie zavádzajúcich informácií a lží o druhých členoch SBF, či SBF ako celku, 

poškodzujúcich ich meno, povesť a dosiahnuté výsledky. Ďalej vyhrážanie, urážky a 

obdobné konanie v rozpore s princípmi fair-play zakotvenými v stanovách SBF. Za takéto 

šírenie sa považuje emailová komunikácia ako i informácie zverejňované v médiách a 

sociálnych sieťach. 

 

jednotlivec - verejné ospravedlnenie  dočasné pozastavenie členstva SBF 6-12 mesiacov 

až  vylúčenie zo SBF 

  

Článok 31  

Kolektívy a kluby 

  

1. Výtržnosti medzi obecenstvom v areáli konania stretnutia alebo mimo neho počas 

stretnutia alebo po ňom:  

  

a/ Nešportové správanie sa obecenstva, bitka v hľadisku, urážlivé pokrikovanie divákov na 

rozhodcu, boxera trénera, funkcionárov, diskriminácia a rasizmus  napomenutie            

zastavenie činnosti na 1 majstrovské stretnutie  

  

b/ Hrubé urážky rozhodcov, ich zosmiešňovanie , výtržnosti v masovom meradle v 

hľadisku, vniknutie divákov do ringu, k stolíkom bodových, pokus o inzultáciu boxerov, 

trénerov, funkcionárov  zastavenie činnosti na 2 majstr. stretnutia    zastavenie činnosti na 3 

majstr. stretnutia Disciplinárna komisia môže tiež uložiť vylúčenie družstva zo súťaže, 

odňatie získaného titulu a navrhnúť SBF zrušenie statusu pridruženej organizácie.  

  

c/ Inzultácia rozhodcu v areáli konania stretnutia   

zastavenie činnosti na 2 majstr. stretnutia  zastavenie činnosti na 3 majstr. stretnutia  

                                             

d/ Predaj liehovín, destilátov a vína s viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu na 

športovom podujatí   pokuta 200,00 EUR,       pokuta  do 1.000,- EUR  
  

2. Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SBF   

napomenutie                                        pokuta do 1.000,- EUR Disciplinárna 

komisia môže tiež uložiť vylúčenie družstva zo súťaže, odňatie získaného titulu a navrhnúť 

SBF zrušenie statusu pridruženej organizácie.  

  

3. Hádzanie rôznych predmetov do priestoru ringu a jeho okolia                        podmienečné 

zastavenie činnosti zastavenie činnosti na 1 majstrovské stretnutie  
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SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA  

  

Článok 32 

  

1. Zmeny disciplinárneho poriadku prijíma VV SBF, a to vždy v písomnej forme.  2. 

Výklad tohto poriadku prislúcha disciplinárnej komisii, ktorá sa môže obrátiť so žiadosťou 

o výklad na VV SBF.  

  

Článok 33  

  

1. Disciplinárny poriadok bol schválený Výkonným výborom SBF dňa 9.7.2014, s účinnosťou 

od dňa schválenia.    

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku stráca platnosť a 

účinnosť doterajší disciplinárny poriadok.  

3. Konania začaté počas účinnosti predchádzajúceho disciplinárneho poriadku sa 

dokončia podľa disciplinárneho poriadku, za ktorého účinnosti boli začaté.   

4. Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa v konaniach začatých pred jeho účinnosťou 

a v prípadoch previnení spáchaných pred jeho účinnosťou môže konať, ak to je pre 

previnilca výhodnejšie.   

5. Previnilcovi možno uložiť taký druh disciplinárneho opatrenia, ktorý dovoľuje uložiť 

disciplinárny poriadok účinný v čase, keď sa o disciplinárnom previnení rozhoduje, ak je to 

pre previnilca priaznivejšie.  
 

Článok 34 

 

1. Disciplinárny poriadok SBF bol riadne schválený VV SBF uznesením č.19/2021 dňa 

26.9.2021 a týmto dátum nadobúda svoju platnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Kovács        Ivana Haršányová 

prezident SBF        generálny sekretár SBF 
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