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POZVÁNKA
Združenie basketbalových rozhodcov Vás pozýva na Valné zhromaždenie , ktoré sa
uskutoční
dňa 15. decembra 2019 ( nedeľa ) zo začiatkom o 14:00 hod.

Miesto konania : Obchodná akadémia , Tajovského 25 , Banská Bystrica
Prezentácia delegátov : od 13:00 do 14:00
Účastníkom VZ bude poskytnuté občerstvenie .

Program :
1. Otvorenie Valného zhromaždenia ZBR
2. Schválenie programu VZ ZBR
3. Voľba pracovných komisií – mandátovej , volebnej , návrhovej
4. Správa o činnosti ZBR za uplynulé obdobie 2015 - 2019
5. Správa Dozornej rady ZBR za obdobie 2015 - 2019
6. Správa mandátovej komisie
7. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku ZBR
8. Prezentácia kandidátov na prezidenta ZBR
9. Diskusia
10. Voľba prezidenta ZBR
11. Voľba členov Dozornej rady ZBR a náhradníka
12. Prestávka
13. Správa volebnej komisie
14. Návrhy na zmeny Stanov , schválenie disciplinárneho poriadku
15. Správa návrhovej komisie
16. Záver

V Košiciach, 25.11. 2019

Ing. Dušan H R I C I Š I N
prezident ZBR

Poznámka :
V zmysle Stanov ZBR , čl. VI. , bod 2.
je riadne i mimoriadne Valné zhromaždenie ZBR
uznášania schopné , ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých delegátov a na platné
uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov . Ak ani do hodiny
po oficiálnom začatí Valného zhromaždenia nie je prítomný potrebný počet delegátov , Valné
zhromaždenie stáva sa uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina zo všetkých
delegátov . Na platné uznesenie Valného zhromaždenia je za každých okolností potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov . Ak ani toto nie je splnené Valné
zhromaždenie je neuznášania schopné a musí byť zvolané na iný termín , najneskôr do troch
mesiacov od pôvodného termínu . Toto následne zvolané Valné zhromaždenie bude
uznášania schopné ak je prítomná minimálne jedna tretina všetkých delegátov a na platné
uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov .

V takomto prípade bude zvolané Valné zhromaždenie ZBR na ten istý deň so
začiatkom o 15:15 hod .

Nižšie je návratka , v ktorej je potrebné vyplniť :
1. Či sa Valného zhromaždenia zúčastníš
2. Či sa z Valného zhromaždenia ospravedlňuješ , ale chceš zostať členom
ZBR
3. Či sa dobrovoľne vzdávaš členstva v ZBR ku dňu konania Valného
zhromaždenia , t.j. k 15.12.2019
4. Chcem vystúpiť v diskusií

Vyplnenú návratku zašli na web adresu : hricišin@netkosice.sk do 13.12.2019
24:00 hod !!!!

Návratka :
Meno : ...............................................................................................................
Adresa : ............................................................................................................

1/ Týmto potvrdzujem svoju účasť na Valnom zhromaždení ZBR , ktoré sa koná dňa
15.12.2019

V ................................. , dňa .................

Podpis : .........................................

2/ Týmto sa ospravedlňujem z účasti na Valnom zhromaždení ZBR , ktoré sa koná
dňa 15.12.2019 z dôvodu
................................................................................................................................
a chcem naďalej byť členom ZBR

V .................................., dňa .................

Podpis : .............................................

3/ Týmto sa dobrovoľne vzdávam členstva v ZBR ku dňu konania Valného
zhromaždenia , konaného dňa 15.12.2019

V ................................... , dňa .................

Podpis : ...............................................

4/ Chcem vystúpiť v diskusií na Valnom zhromaždení , konaného 15.12.2019 ZBR

V ......................................, dňa ................. Podpis : .................................................

Delegáti Valného zhromaždenia ZBR s rozhodovacím hlasom :
Všetci riadni členovia ZBR

Návrh VV ZBR na zloženie jednotlivých komisií na VZ ZBR :
Pracovné predsedníctvo VZ ZBR :
Dušan Hricišin , Marek Kúkelčík , Marián Lukáč ,
Moderátor, poverený riadením VZ ZBR :
Zdenko Zubák
Zapisovateľ :
Ladislav Szibilla
Overovatelia zápisnice :
Ladislav Bartoš , Stanislav Bara
Mandátová komisia :
Tomáš Lukáč , Stanislav Suja , Zdenko Tomašovič ,
Volebná komisia :
Miroslav Hančík , Jozef Jančovič ,Tomáš Kiss ,
Návrhová komisia :
Marián Lukáč , Igor Pipiška , Jakub Izák ,

Návrh VV ZBR na funkciu prezidenta ZBR a členov DR ZBR :
Prezident ZBR :
Dušan Hricišin
Dozorná rada ZBR :
Tomáš Lukáč , Ladislav Bartoš , Veronika Obertová
Navrhnúť kandidátov na prezidenta ZBR , DR ZBR , členov pracovných komisií
/ mandátová , volebná , návrhová / , overovateľov zápisnice a zapisovateľa môže
hociktorý člen ZBR aj na VZ ZBR . Navrhovaný člen musí s návrhom súhlasiť .

Návrh zmien Stanov ZBR , navrhnutý VV ZBR :
VV ZBR na svojom zasadnutí dňa 26.10.2019 prijal uznesenie na zmenu Stanov ZBR , a to :
Čl. V. , bod 1. , odst. 1.3.
Staré znenie : výkonný výbor , v zložení viceprezident , jeden zástupca každého RZBR a 2
členovia
Nové znenie : výkonný výbor , v zložení viceprezident a 5 členovia
Čl. VIII. , bod 1. , odst. 1.1.
Staré znenie : Členovia Výkonného výboru ZBR ( ďalej v texte „ VV „ ) sú nominovaní
prezidentom ZBR na obdobie 4 rokov a majú delegované právomoci . VV má
7 členov , skladá sa okrem zvoleného prezidenta , menovaného viceprezidenta
a zástupcu každého RZBR , z ďalších 2 členov . Na uvoľnené miesta členov
VV nastupujú kandidáti formou kooptácie . Vo funkčnom období VV môže
dôjsť najviac ku kooptácií dvoch jeho členov .
Nové znenie : Členovia Výkonného výboru ZBR ( ďalej v texte „ VV „ ) sú nominovaní
prezidentom ZBR na obdobie 4 rokov a majú delegované právomoci . VV má
7 členov , skladá sa okrem zvoleného prezidenta , menovaného viceprezidenta
Aj z 5 členov . Na uvoľnené miesta členov VV nastupujú kandidáti formou
kooptácie . Vo funkčnom období VV môže dôjsť najviac ku kooptácií dvoch
jeho členov .

Volebný a rokovací poriadok , disciplinárny poriadok :
Viď. príloha

Vaše pripomienky a návrhy poprosím zaslať písomnou formou do 13.12.2019 do
24:00 hod na mail : hricišin@netkosice.sk

VOLEBNÝ PORIADOK

ZBR

Volebný poriadok Združenia basketbalových rozhodcov (ďalej ZBR) upravuje spôsob volieb
orgánov ZBR, v ktorých k získaniu mandátu je potrebná voľba.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Voľby prezidenta združenia basketbalových rozhodcov (ďalej ZBR) musia byť v súlade
s platnými stanovami ZBR a organizačne ich zabezpečujú orgány ZBR.
Právo voľby prezidenta ZBR majú všetci členovia ZBR.
Právo navrhovať kandidáta na prezidenta ZBR má každý člen ZBR. Každý návrh musí
byť podporený verejne prejaveným súhlasom navrhovaného kandidáta s návrhom.
Kandidát na prezidenta ZBR musí mať 18 rokov a byť plne spôsobilý na právne úkony.
Volebné obdobie prezidenta trvá 4 roky.
Každý člen ZBR dostane písomne najneskôr 10 dní pred konaním valného zhromaždenia
ZBR všetky písomné podklady.
Na kandidátnej listine sú kandidáti na prezidenta ZBR uvedení menovite v abecednom
poradí a to aj so základnými osobnými údajmi, t j. dátum narodenia, doba členstva v ZBR
a prípadné doterajšie pôsobenie vo funkciách v ZBR a SBA. Člen ZBR môže počas volieb
upraviť kandidátnu listinu tak, že zakrúžkuje meno a priezvisko toho kandidáta, ktorého
navrhuje zvoliť za prezidenta ZBR.
Hlas je neplatný, ak člen ZBR odovzdá hlasovací lístok a na ňom označí viac kandidátov,
žiadneho kandidáta alebo ináč ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
Valné zhromaždenie všetkých členov ZBR tiež volí a odvoláva členov dozornej rady.
Návrh kandidátky na prezidenta ZBR a do ostatných volených orgánov ZBR, pripraví
výkonný výbor ZBR. Pri voľbe funkcionárov orgánov ZBR sa najprv volí prezident ZBR a
potom ostatní funkcionári uvedení v čl. 9 Volebného poriadku.
Na organizačno-technické uskutočnenie volieb prezidenta ZBR a ostatných volených
orgánov ZBR zvolí valné zhromaždenie volebnú komisiu v počte k tomu potrebnom
(minimálne 3). Jej predseda oboznámi delegátov s výsledkami volieb.
Pre rokovanie valného zhromaždenia pri voľbe prezidenta ZBR a ostatných volených
orgánov ZBR platí, že každý člen ZBR má jeden rozhodovací hlas. Zastúpenie nie je
prípustné. Voľbu riadi predseda volebnej komisie.
Voľby do všetkých volených orgánov sa uskutočňujú tajným hlasovaním, pokiaľ sa valné
zhromaždenie neuznesie inak. Pre platnosť volieb je potrebná prítomnosť členov ZBR
v zmysle ustanovení Rokovacieho poriadku ZBR.
Za prezidenta ZBR je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičný počet platných
hlasov prítomných členov ZBR. V prípade viac ako dvoch kandidátov na prezidenta ZBR
môže byť voľba dvojkolová, a to vtedy ak, v prvom kole voľby prezidenta ZBR, žiaden
z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov ZBR. Do druhého
kola voľby prezidenta ZBR postupujú prvý dvaja kandidáti s najväčším počtom platne
odovzdaných hlasov členov ZBR.
O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda volebnej
komisie a minimálne dvaja jej členovia.
Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie spôsobom a za podmienok uvedených
v tomto volebnom poriadku pre voľby prezidenta ZBR, s tým rozdielom, že voľba je
výlučne jednokolová a za členov dozornej rady sú zvolení prví traja členovia ZBR
s najväčším počtom platne odovzdaných hlasov prítomných členov ZBR.
Predsedu dozornej rady si volia zvolení členovia dozornej rady zo svojho stredu väčšinou
hlasov.

V Košiciach 15.12.2019

Dušan H R I C I Š I N
prezident ZBR

ROKOVACÍ

PORIADOK ZBR

Rokovací poriadok Združenia basketbalových rozhodcov (ďalej ZBR) upravuje zásady
rokovania a rozhodovania volených, kontrolných a pracovných orgánov združenia.
A/ Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie ZBR je zvolávané prezidentom ZBR raz za štyri roky alebo
mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov ZBR.
2. Každý člen má jeden hlasovací hlas.
3. Rokovanie valného zhromaždenia riadi prezident ZBR. V prípade jeho neprítomnosti riadi
rokovanie valného zhromaždenia ním poverený člen ZBR.
4. Valné zhromaždenie rokuje a rozhoduje na základe písomných materiálov pripravených
výkonným výborom ZBR.
5. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
ZBR. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov
ZBR. Valné zhromaždenie sa môže uzniesť, že o niektorých otázkach bude rozhodovať
tajným hlasovaním.
6. Ak nie je valné zhromaždenie uznášania schopné, zvolá prezident ZBR v lehote najneskôr
do troch mesiacov náhradné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie sa
zvoláva rovnakým spôsobom ako riadne valné zhromaždenie. Náhradné valné
zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov ZBR.
7. Návrh uznesenia a oznámenie výsledkov hlasovania členov ZBR a všetky úkony spojené s
hlasovaním zabezpečuje výkonný výbor ZBR. Pre tieto účely môže splnomocniť pracovné
komisie valného zhromaždenia.
8. Pre rokovanie konferencií RZBR, ak sú ustanovené, platia primerane ustanovenia
Rokovacieho poriadku ZBR.
9. O priebehu a výsledkoch rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis, ktorý
podpisuje prezident ZBR, resp. predseda príslušného RZBR a dvaja zvolení overovatelia
zápisu.
B/ Výkonný výbor
1. Výkonný výbor ZBR zvoláva prezident ZBR podľa plánu práce.
2. Rokovanie výkonného výboru ZBR riadi prezident ZBR. V prípade jeho neprítomnosti riadi
rokovanie výkonného výboru ZBR viceprezident.
3. Členstvo vo výkonnom výbore je nezastupiteľné.
4. Výkonný výbor ZBR rokuje spravidla na základe písomných materiálov zaslaných
minimálne 7 dní vopred. Písomné materiály sú pripravované v súlade s vypracovaným
ročným plánom práce výkonného výboru.
5. Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
výkonného výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje prezident ZBR alebo ním
poverený predsedajúci viceprezident.
6. O priebehu rokovania sa vyhotovuje zápis, do ktorého sa zapisujú závery prerokovania
jednotlivých bodov programu. Zápis podpisuje prezident ZBR alebo ním poverený
predsedajúci viceprezident. Zasiela sa všetkým členom výkonného výboru.
7. Rokovanie výkonného výboru RZBR, ak sú ustanovené, zvoláva jeho predseda podľa
plánu práce. Pre rokovanie výkonného výboru RZBR platia ustanovenia článku III. o
rokovaní výkonného výboru ZBR.

C/ Dozorná rada
1. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Dozornú
radu môže zvolať i jej podpredseda, ak nastanú okolnosti, ktoré bránia zvolaniu
predsedom. Predseda dozornej rady riadi jej rokovanie. V jeho neprítomnosti ho zastupuje
podpredseda. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.
2. Dozorná rada rokuje na základe písomných materiálov pripravených predsedom alebo
jednotlivými členmi rady.
3. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak sú prítomní dvaja členovia. Na platnosť
uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov dozornej rady. V
prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne toho člena dozornej rady, ktorý
ho zastupuje.
4. O priebehu rokovania a návrhoch opatrení a odporúčaní dozornej rady sa spíše záznam.
Záznam podpisujú všetci prítomní členovia dozornej rady. Zasiela sa všetkým členom
dozornej rady. Správu o výsledkoch kontroly predkladá dozorná rada výkonnému výboru
ZBR spolu s návrhom opatrení a odporúčaní pre valné zhromaždenie alebo konferenciu.
D/ Pracovné orgány
1. Pracovné komisie a odborné sekcie zvoláva ich predseda podľa potreby. Predseda
odbornej sekcie alebo komisie riadi jej rokovanie. V prípade neprítomnosti ho zastupuje
ním určený zástupca.
2. Na prerokovanie jednotlivých odborných otázok môžu byť zriadené pracovné skupiny.
3. Členovia pracovných orgánov uvedených v odseku 1. úzko spolupracujú s výkonným
výborom ZBR.
4. O výsledku rokovania vyhotovuje predseda pracovného orgánu zápis, v ktorom sú
uvedené závery a odporúčania týchto orgánov pre výkonný výbor ZBR.

V Košiciach, 15.12.2019

Dušan H R I C I Š I N
prezident ZBR

Disciplinárny poriadok ZBR
Čl. l. Základné ustanovenia.
1) Tento Disciplinárny poriadok (ďalej len „DP“) sa vzťahuje na konanie vo veci
disciplinárnych previnení a priestupkov členov ZBR.
2) Orgánom príslušným na prejednanie priestupkov je Disciplinárna komisia ZBR (ďalej
len DK ZBR) s kompetenciou pre všetky súťaže a akékoľvek iné stretnutia , ktoré
rozhoduje člen ZBR
3) Zriadenie a zloženie DK ZBR upravujú Organizačný poriadok ZBR.
4) Účelom disciplinárneho konania je náležite prejednať a spravodlivo posúdiť jednotlivé
previnenia proti platným pravidlám FIBA, Stanovám a ďalším interným predpisom ZBR
, predpisov SBA a iných riadiacich orgánov .

Čl. ll. Druhy priestupkov a previnení.
1) V disciplinárnom konaní sa prejednávajú priestupky a previnenia proti :
- Hraciemu poriadku,
- Rozpisu súťaže,
- Pravidlám basketbalu,
- Ostatným interným smerniciam a uzneseniam orgánov zabezpečujúcich riadenie a
chod
všetkých súťaží a iných akýchkoľvek stretnutí
- Smerniciam a uzneseniam vydaných VV ZBR

Čl. III. Druhy trestov.
1) V disciplinárnom konaní je možné členom písomne uložiť tieto druhy trestov :
- napomenutie
- peňažná pokuta,
- zákaz výkonu funkcie (ďalej len „ZVF“), trest môže byť uložený aj podmienečne
- preradenie rozhodcu v rámci ZBR, trest môže byť uložený aj podmienečne
- vylúčenie zo ZBR , trest môže byť uložený aj podmienečne
2) Trest peňažnej pokuty je možné uložiť maximálne do výšky výdavkov za stratu času
stanoveného pre konkrétne stretnutie, v ktorom ku previneniu rozhodcu resp. komisára
malo dôjsť, pokiaľ nie je v sadzobníku stanovené inak. Uloženú pokutu je rozhodca
resp. komisár, ktorý bol uznaný vinným z previnenia, uhradiť do 15 dní od jej uloženia,
pokiaľ sa proti rozhodnutiu neodvolá . Okrem toho je povinný bezprostredne zaslať
potvrdenie o úhrade uloženej pokuty.
3) Trest ZVF sa udeľuje na presne stanovené obdobie a presne špecifikovaný druh
stretnutí (majstrovské, priateľské, medzinárodné, delegácie FIBA).
4) Trest ZVF je možné udeliť tak, že samotný trest sa vykoná v dvoch súťažných
obdobiach nasledujúcich po sebe.

5) Trest preradenia rozhodcu v rámci ZBR na rozhodovanie nižšej súťaže je možné uložiť
len ako trest za viac ako tretí prejednávaný závažný priestupok počas jedného
súťažného obdobia. Pre rozhodcov FIBA sa v prípade uloženia tohto trestu uloží trest
peňažnej pokuty vo výške 300,- Eur.
6) Trest vylúčenia člena zo ZBR je možné uložiť len za obzvlášť závažné previnenie,
ktoré nie je zlučiteľné s členstvom v ZBR. Uložiť tento trest je oprávnený výlučne VV
ZBR na základe návrhu DK ZBR.

Čl. IV. Zásady ukladania trestov.
1) Za jeden a ten istý priestupok alebo previnenie v tom istom stretnutí je možné viesť
disciplinárne konanie len raz.
2) Za jeden priestupok alebo previnenie je možné uložiť len súhrnný trest.
3) Člen ZBR je nevinný, kým zodpovedný orgán nerozhodne o tom, že sa priestupku
alebo previnenia dopustil a neuloží mu trest.
4) Priebeh disciplinárneho konania nemá vplyv na výkon funkcie člena ZBR, nemá
odkladný účinok.
5) Ak DK ZBR prejednáva viacero priestupkov alebo previnení jedného člena ZBR naraz,
DK uloží trest za najvyšší priestupok alebo previnenie , pričom trest v súvislosti
s ostatnými previneniami môže byť zvýšený až o 50 % .
6) Rozhodnutie je doručené dňom odoslania e-mailom zo strany DK ZBR .

Čl. V. Postup v disciplinárnom konaní.
1) DK ZBR začne disciplinárne konanie z vlastného podnetu, z podnetu klubov
zúčastnených na predmetnom stretnutí, prezidenta SBA, alebo ktoréhokoľvek člena
ZBR. Ak podá podnet na začatie disciplinárneho konania člen výkonného výboru ZBR,
nemá rozhodovaciu právomoc v odvolacom konaní.
2) Disciplinárne konanie nie je možné začať, ak od momentu spáchania priestupku alebo
previnenia uplynie doba jedného roka, s výnimkou prípadu, ak je vo veci vedené
trestné konanie.
3) DK ZBR má právo nezačať disciplinárne konanie v prípade, že je podnet
neopodstatnený, alebo ak nie je možné podľa tohto disciplinárneho konania uložiť
žiadny trest. O tejto skutočnosti je DK ZBR povinná informovať podávateľa podnetu
písomne bez vydania rozhodnutia.
4) Člen ZBR, voči ktorému je disciplinárne konanie vedené, môže byť na základe
uváženia DK ZBR upovedomený o jeho začatí a v prípade potreby aj o tom kedy a kde
sa bude konať . Ak bol člen ZBR upovedomený o začatí disciplinárneho konania , je
povinný od jeho prevzatia sa do 48 hodín k previneniu písomne vyjadriť . Osobná
účasť na disciplinárnom konaní je na vlastné náklady .

5) DK ZBR má právo prizvať do konania osoby podľa vlastného uváženia a povahy
prípadu. Cestovné náhrady budú tejto osobe refundované v súlade s platnými
cestovnými náhradami pre danú úroveň súťaže, ktorej sa priestupok týka.
6) Ak sa v priebehu konania preukáže, že k priestupku alebo previneniu nedošlo, konanie
sa okamžite ukončí. Náklady takéhoto konania znáša v plnej výške ZBR.
7) Rozhodnutie DK ZBR musí byť vždy písomné a doručené. Rozhodnutie DK ZBR musí
obsahovať identifikáciu člena ZBR, výrok o uložení druhu a výšky trestu, stručné
zdôvodnenie a poučenie o odvolaní.
8) Ak nebude peňažný trest uhradený v stanovenom čase, alebo v lehote podané
odvolanie, automaticky nasleduje trest ZVF pre všetky stretnutia, až do momentu
uhradenia peňažného trestu v plnej výške.
9) Ak dôjde 2-krát v priebehu jedného hracieho obdobia k disciplinárnemu konaniu voči
tomu istému členovi ZBR za rovnaký priestupok alebo previnenie, DK ZBR môže zvýšiť
trest prv uložený o 50%. Ak dôjde k tretiemu rovnakému previneniu člena ZBR
v priebehu jedného hracieho obdobia, zvyšuje sa trest prv uložený o 100%, pri štvrtom
rovnakom previnení člena ZBR sa mu udelí trest ZVF. Nevzťahuje sa to na
ospravedlnenie sa z už vydanej delegácie rozhodcov a TK .
10) DK ZBR musí disciplinárne konanie začať do 72 hodín od prevzatia podnetu na začatie
disciplinárneho konania a skončiť do 15 dní odo dňa jeho začatia.
11) Člen ZBR je povinný do 48 hodín od doručenia výzvy na vyjadrenie zo strany DK ZBR
zaslať svoje písomné stanovisko vo veci ku , ktorej bol vyzvaný alebo oznámiť, že sa
osobne disciplinárneho konania zúčastní .
12) Ak je potrebné vyjadrenie národného školiteľa k prejednávanému podnetu po začatí
disciplinárneho konania, tento je povinný zaslať DK ZBR svoje stanovisko do 72 hodín
od prijatia výzvy k vyjadreniu.
13) Za písomnú komunikáciu medzi DK ZBR a členmi ZBR sa považuje len e-mailová
komunikácia .

Čl. VI. Opravné prostriedky.
1) Proti rozhodnutiu DK ZBR sa môže previnivší člen ZBR odvolať prostredníctvom DK
ZBR na orgán odvolací, a to písomne v lehote 10 dní od doručenia rozhodnutia.

2) Uplynutie lehoty na odvolanie má za následok nadobudnutie právoplatnosti
rozhodnutia DK ZBR. Na odvolanie podané po lehote sa neprihliada.
3) Odvolania voči rozhodnutiu DK ZBR prejednáva VV ZBR.
4) Odvolací poplatok je stanovený vo výške 10 €.
5) Odvolanie musí obsahovať :
- adresovanie odvolaciemu orgánu
- dôvod podania odvolania s podrobným odôvodnením
- kópia dokladu o úhrade odvolacieho poplatku.

6) Ak odvolanie nesplní obsahové náležitosti, tak toto nebude vôbec prejednané.
7) Odvolanie môže byť písomne vzaté späť, najneskôr 5 dní pred dňom konania
odvolacieho konania. O tom musia byť vyrozumení všetci účastníci konania. Poplatok
za odvolanie bude vrátený vo výške 80%.
8) Odvolací orgán musí rozhodnúť najneskôr do 15 dni od podania odvolania voči
rozhodnutiu.
9) Odvolací orgán rozhodnutie disciplinárneho orgánu zruší, zmení alebo potvrdí v lehote
15 dní od doručenia odvolania . Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné.
10) Člen DK ZBR ak rozhodol v prvom stupni ako člen VV ZBR už rozhodovacie právo
nemá .
11) Ak je rozhodnutie disciplinárneho orgánu orgánom odvolacím zrušené, vráti sa
poplatok za odvolanie v plnej výške.
12) Odvolací orgán môže zmeniť rozhodnutie disciplinárneho orgánu aj na prísnejšie ak k
tomu názoru dospeje v priebehu prejednania odvolania.
13) Podanie odvolania má odkladný účinok.

Čl. VII. Spoločné ustanovenia.
1) Disciplinárny orgán vykoná záznam o vykonanom disciplinárnom konaní a o jeho
výsledku do svojej evidencie vo forme obvyklej. Materiál z disciplinárneho konania sa
archivuje najmenej po dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia vo veci.
2) Ako dôkaz v disciplinárnom konaní je prípustný video alebo TV záznam predmetného
stretnutia.
3) Trest ZVF sa vzťahuje výlučne len na výkon funkcie člena ZBR.
4) Právoplatné rozhodnutie disciplinárneho orgánu vo veci je rozhodnutím verejným.
5) DK ZBR je oprávnená v prípadoch, ktoré nie sú priamo upravené týmto DP, rozhodnúť
podľa povahy a závažnosti priestupku, či previnenia podľa vlastného uváženia.
6) DK ZBR môže posudzovať previnenia člena ZBR iba na základe tohto DP.

Čl. VIII. Previnenia a sadzobník trestov rozhodcov ZBR
1) Všeobecná časť.
a) Prehľad priestupkov a previnení je rozdelený do nasledovných kategórií :
- stanovy
- semináre, školenia a ďalšie akcie ZBR,
- delegácie a priebeh stretnutí,
- hrací poriadok, rozpis súťaží a ďalšie interné predpisy ZBR a SBA,
- oficiálne pravidlá basketbalu a ich výklad,

- iné priestupky a previnenia.
b) Vo všetkých prípadoch priestupkov a previnení, ktoré nie sú v tomto dokumente priamo
uvedené, sa na ich posúdenie a uloženie trestu použije príklad, ktorý je svojim
charakterom a závažnosťou najbližší.
c) Trest musí byť vykonaný v celosti, odpustenie len časti trestu je neprípustné.

2) Priestupky, previnenia a tresty za ne.
a) Priestupky a previnenia proti Stanovám ZBR
a1) nerešpektovanie článku IV. , odstavec 3. , bod 3.1 až 3.3 stanov ZBR:
"Členovia ZBR sú povinní:
3.1 riadiť sa stanovami ZBR,
3.2 plniť uznesenia Valného zhromaždenia ZBR,
3.3 platiť členské príspevky v stanovenej výške a dohodnutom termíne"
Trest: vyradenie zo zboru ZBR na príslušné hracie obdobie.

b) Priestupky a previnenia z oblasti seminárov, školení a ďalších akcií ZBR.
b1) neúčasť na povinnom seminári z dôvodu neakceptovaného VV ZBR resp. VV RZBR
Trest: ZVF do ďalšieho seminára.
b2) opakovaná neúčasť na povinnom seminári / školení bez akceptovateľného
ospravedlnenia VV ZBR resp. VV RZBR
Trest: vyradenie zo zboru ZBR na príslušné hracie obdobie.
b3) neskorý príchod, predčasný odchod zo seminára / školenia bez súhlasu VV ZBR resp.
VV ZRBR
Trest: pokuta vo výške 50 % poplatku za konkrétny seminár / školenie.
b4) nedodržanie oficiálneho programu povinného seminára / školenia
Trest: pokuta vo výške 10% z poplatku za seminár / školenie .
b5) používanie alkoholických nápojov počas oficiálneho programu seminára / školenia
Trest: vyradenie zo zboru ZBR na príslušné hracie obdobie.

c) Priestupky a previnenia proti delegáciám a priebehu stretnutí.
c1) neúčasť na stretnutí bez ospravedlnenia
Trest: ZVF na 56 dní
c2) neskorý príchod na stretnutie
Trest: peňažná pokuta vo výške 25% z ošatného za dané stretnutie.
c3) svojvoľná výmena nominácie
Trest: ZVF na 28 dní,
c4) ospravedlnenie z už vydanej delegácie (mimo zdravotných alebo pracovných
dôvodov)
Trest: peňažná pokuta vo výške 10 % z ošatného za dané stretnutie ,

c5) nedodržanie postupu pri ospravedlnení
Trest: peňažná pokuta vo výške 10 % z ošatného za dané stretnutie.
c6) neprijatie náhradnej delegácie po jej doručení
Trest: peňažná pokuta vo výške 20 % z ošatného za dané stretnutie.
c7) rozhodovanie v nepredpísanom úbore
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
c8) nezapísanie technických chýb alebo iných incidentov narúšajúcich riadny priebeh
stretnutia do zápisu o stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške 30 % z ošatného za dané stretnutie.
c9) nedbalá kontrola funkčnosti technických zariadení v hale, zdravotného
a usporiadateľského zabezpečenia
Trest: peňažná pokuta vo výške 30 % z ošatného za dané stretnutie.
c10) fyzické napadnutie inej osoby v objekte konania stretnutia, okrem nutnej
sebaobrany
Trest: ZVF na jedno hracie obdobie.
c11) vyjadrovanie sa k výkonu hráčov, trénerov, funkcionárov a k priebehu stretnutia
všeobecne, v médiách do 48 hodín po skončení
Trest: peňažná pokuta vo výške ošatného (po zdanení) za dané stretnutie.

d) Priestupky a previnenia proti Hraciemu poriadku, rozpisu súťaží a ďalším
interným predpisom SBA a ZBR.
d1) nedbalá kontrola licencií a súpisiek družstiev majúca za následok neoprávnený štart
hráča alebo trénera v stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
d2) nedodržanie smerníc, pokynov a ďalších interných predpisov orgánov SBA a ZBR
rozhodcom aktívnym počas stretnutia
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
D3) nedodržanie smerníc, pokynov a ďalších interných predpisov orgánov SBA a ZBR
rozhodcom neaktívnym počas stretnutia a rozhodcom mimo stretnutia.
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za stretnutie najvyššej úrovne ,
ktoré daný rozhodca rozhoduje.
d3) neodobranie licencie vylúčeným účastníkom stretnutia
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
d4) odmietnutie spolupráce s disciplinárnymi orgánmi ku akémukoľvek
zaznamenanému v zápise o stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.

incidentu

d5) odoslanie odobratej licencie a vyjadrenia k veci neskôr ako v 1.pracovný deň
nasledujúci po incidente
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
d6) zamlčovanie alebo zavadzanie/klamanie (falošné svedectvo) vo vyjadrení v súvislosti s
incidentom prejednávaným disciplinárnymi orgánmi

Trest: ZVF na 112 dní.
d7) neoprávnené posudzovanie, zhadzovanie a kritizovanie výkonu iných rozhodcov na
verejnosti
Trest: preradenie na rozhodovanie do nižšej súťaže / v regióne ZVF na jedno
hracie obdobie.
d8) rozširovanie nepravdivých údajov o členoch SBA a správanie nehodné postavenia
rozhodcu ZBR na basketbalovom stretnutí
Trest: Extraliga peňažná pokuta vo výške 100,- € ;
v slovenských súťažiach
50,- € ;
v regióne 25,- €
d9) neukončenie stretnutia po akejkoľvek inzultácii rozhodcu
Trest: peňažná pokuta vo výške ošatného (po zdanení) za dané stretnutie.

e) Priestupky a previnenia proti oficiálnym pravidlám basketbalu FIBA a ich
výkladu.
e1) nesprávne vyplnenie zápisu o stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške 30 % z ošatného za dané stretnutie.
e2) nesprávne posúdenie herných situácií , ktoré ovplyvnili výsledok stretnutia
- nesprávne priznanie 1/2 alebo 2/3 bodov,
- nesprávne ne-/uznaný technický kôš,
- nesprávne prisúdené vhadzovanie spoza postranných čiar,
- uznanie bodov po časovom limite 24 sekúnd
- uznanie bodov po časovom limite ukončujúcom štvrtinu alebo stretnutie
Trest: ZVF na 28 dní.
e3) nesprávne posúdenie herných situácií
- nevylúčenie hráčov lavičky, ktorí vstúpia do ihriska počas šarvátky,
- neposúdenie situácie vedúcej k šarvátke medzi dvoma alebo viacerými hráčmi na
ihrisku,
- nepotrestanie nešportových prejavov hráčov, trénerov alebo lavičky
Trest: ZVF na 14 dní.
e4) nedôsledný prístup ku stretnutiu podľa jednotlivých kritérií hodnotenia na základe
vyjadrenia komisára stretnutia
Trest: peňažná pokuta vo výške 10 % z ošatného za dané stretnutie.
e5) nedostatočný výkon v stretnutí na základe výslednej známky podľa hodnotenia
technického komisára (známka horšia ako 4 vrátane)
Trest: ZVF na 14 dní.
e6) nedostatočný výkon v stretnutí na základe známok podľa hodnotení oboch družstiev
(známka horšia ako 4 vrátane od oboch družstiev)
Trest: ZVF na 14 dní.

f) Iné priestupky a previnenia
f1) rozhodovanie stretnutia pod vplyvom alkoholu
Trest: ZVF na jeden rok.

f2) neskoré zaslanie prihlášky rozhodcu pre zaradenie na príslušné hracie obdobie alebo
jej nesprávne vyplnenie
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z licenčného poplatku.
f3) nesprávne účtovanie v prospech rozhodcu
Trest: ZVF 14 dní.
f4) porušenie zákazu cestovania spoločne s družstvom v jeho dopravnom prostriedku
Trest: peňažná pokuta vo výške 150 €.
f5) nevyplnenie alebo nesplnenie podmienok priebežného teoretického testu z pravidiel
basketbalu FIBA na oficiálnej stránke ZBR v stanovenom termíne
Trest: peňažná pokuta vo výške : extraliga 15 € , celoslovenské súťaže 10 € ,
región
3 € (podmienky pre splnenie priebežného testu sú: Extraliga 100%
úspešnosť, celoslovenské 80% úspešnosť a regióny 60% úspešnosť).
f6) priestupky a previnenia , ktoré nie sú obsiahnuté v previneniach a sadzobníku trestov
ZBR
Trest: trest bude určený podľa závažnosti a podľa zváženia disciplinárneho
orgánu..

Čl. IX Previnenia a sadzobník trestov technických komisárov
1) Všeobecná časť.
a) Prehľad priestupkov a previnení je rozdelený do nasledovných kategórií :
- stanovy
- semináre, školenia a ďalšie akcie ZBR,
- delegácie a priebeh stretnutí,
- hrací poriadok, rozpis súťaží a ďalšie interné predpisy ZBR a SBA,
- oficiálne pravidlá basketbalu a ich výklad,
- iné priestupky a previnenia.
b) Vo všetkých prípadoch priestupkov a previnení, ktoré nie sú v tomto dokumente priamo
uvedené, sa na ich posúdenie a uloženie trestu použije príklad, ktorý je svojim
charakterom a závažnosťou najbližší.
c) Trest musí byť vykonaný v celosti, odpustenie len časti trestu je neprípustné.

2) Priestupky, previnenia a tresty za ne.
a) Priestupky a previnenia proti Stanovám ZBR
a1) nerešpektovanie článku IV. , odstavec 3. , bod 3.1 až 3.3 stanov ZBR:
"Členovia ZBR sú povinní:
3.1 riadiť sa stanovami ZBR,
3.2 plniť uznesenia Valného zhromaždenia ZBR,
3.3 platiť členské príspevky v stanovenej výške a dohodnutom termíne"
Trest: vyradenie zo zboru ZBR na príslušné hracie obdobie.

b) Priestupky a previnenia z oblasti seminárov, školení a ďalších akcií ZBR.
b1) neúčasť na povinnom seminári
Trest: ZVF do ďalšieho seminára.
b2) neskorý príchod, predčasný odchod zo seminára / školenia bez súhlasu VV ZBR
Trest: pokuta vo výške 50 % poplatku za konkrétny seminár / školenie.
b3) nedodržanie oficiálneho programu povinného seminára / školenia
Trest: pokuta vo výške 10% z poplatku za seminár / školenie .
b4) používanie alkoholických nápojov počas seminára / školenia
Trest: vyradenie zo zboru ZBR na príslušné hracie obdobie.

c) Priestupky a previnenia proti delegáciám a priebehu stretnutí.
c1) neúčasť na stretnutí z vlastnej viny
Trest: ZVF na 56 dní
c2) neskorý príchod na stretnutie
Trest: peňažná pokuta vo výške 25% z ošatného za dané stretnutie.
c3) svojvoľná výmena nominácie
Trest: ZVF na 28 dní,
c4) ospravedlnenie z už vydanej delegácie (mimo zdravotných alebo pracovných dôvodov)
Trest: peňažná pokuta vo výške 10 % z ošatného za dané stretnutie ,
c5) nedodržanie postupu pri ospravedlnení
Trest: peňažná pokuta vo výške 10 % z ošatného za dané stretnutie.
c6) neprijatie náhradnej delegácie po jej doručení
Trest: peňažná pokuta vo výške 20 % z ošatného za dané stretnutie.
c7) nedbalá
kontrola
funkčnosti
technických
zariadení
v hale,
a usporiadateľského zabezpečenia
Trest: peňažná pokuta vo výške 30 % z ošatného za dané stretnutie.

zdravotného

c8) fyzické napadnutie inej osoby v objekte konania stretnutia, okrem nutnej sebaobrany
Trest: ZVF na jedno hracie obdobie.
c9) vyjadrovanie sa k výkonu hráčov, trénerov, funkcionárov a k priebehu stretnutia
všeobecne, v médiách do 48 hodín po skončení
Trest: peňažná pokuta vo výške ošatného (po zdanení) za dané stretnutie.

d) Priestupky a previnenia proti Hraciemu poriadku, rozpisu súťaží a ďalším
interným predpisom SBA a ZBR.
d1) nedbalá kontrola licencií a súpisiek družstiev majúca za následok neoprávnený štart
hráča alebo trénera v stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
d2) nedodržanie smerníc, pokynov a ďalších interných predpisov orgánov SBA a ZBR

Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
d3) nedbalá kontrola výkonu funkcie pomocných rozhodcov
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
d4) odmietnutie spolupráce s disciplinárnymi orgánmi ku akémukoľvek incidentu
zaznamenanému v zápise o stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z ošatného za dané stretnutie.
d5) zamlčovanie alebo zavadzanie/klamanie (falošné svedectvo) vo vyjadrení v súvislosti
s incidentom prejednávaným disciplinárnymi orgánmi
Trest: ZVF na 112 dní.
d6) Vyjadrovanie sa k výkonu rozhodcov, hráčov, vedenia trénerom v stretnutí, ako aj vo
vzťahu k funkcionárom i celkove k stretnutiu negatívnym spôsobom v médiách
okamžite po strettnutí až do 48 hodín po stretnutí
Trest: finančná pokuta vo výške 664,- €.
d7) rozširovanie nepravdivých údajov o členoch SBA a správanie nehodné postavenia
komisára ZBR na basketbalovom stretnutí
Trest: Extraliga peňažná pokuta vo výške 100,- € / v slovenských súťažiach 50,€ , v regióne 25,- €.

e) Iné priestupky a previnenia
e1) účasť na stretnutí pod vplyvom alkoholu
Trest: ZVF na jeden rok.
e2) neskoré zaslanie prihlášky komisára pre zaradenie na príslušné hracie obdobie alebo
jej nesprávne vyplnenie
Trest: peňažná pokuta vo výške 50 % z licenčného poplatku.
e3) nesprávne účtovanie v prospech komisára
Trest: ZVF 14 dní.
e4) neskoré zaslanie materiálov podľa pokynov SBA alebo ZBR.
Trest: ZVF 14 dní.
e5) porušenie zákazu cestovania spoločne s družstvom v jeho dopravnom prostriedku
Trest: peňažná pokuta vo výške 150 €.
e6) priestupky a previnenia , ktoré nie sú obsiahnuté v previneniach a sadzobníku trestov
ZBR
Trest: trest bude určený podľa závažnosti a podľa zváženia disciplinárneho
orgánu..

Čl. X. Záverečné ustanovenia.
1) Tento Disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.
2) Výklad tohto Disciplinárneho poriadku môže vykonávať výhradne VV ZBR.

3) Z rozhodovania o disciplinárnom treste je vylúčený člen DK ZBR, ktorého sa disciplinárne
konanie týka.

Košice , 15.12.2019

Ing. Dušan Hricišin – prezident ZBR

