
Smernica disciplinárneho konania a jeho procedúra pre sťažnosť voči národnému 
rozhodcovi: 

 
Účel: 
 
Táto smernica a procedúra bola vyvinutá na riešenie sťažností, podaných proti národným rozhodcom , ktorí sú 
uznaní komisiou rozhodcov a ŠTK. 
 
Táto smernica sa uplatňuje pre všetkých národných rozhodcov, ktorí porušili národný Kódex rozhodcu a / alebo 
akékoľvek iné pravidlá predložené Komisiou rozhodcou, ŠTK, SZTPŠ alebo paralympijským výborom.Komisia 
rozhodcov a ŠTK sa budú snažiť rozpoznávať a podporovať reportovanie závažných priepustkov národných 
rozhodcov. 
 
Táto politika sa vzťahuje na všetky sťažnosti, vznesené ktorýmkoľvek členom riadiacich komisií, športovcom, 
trénerom, tím managerom, hlavným rozhodcom a / alebo inou osobou vo veci, ktoré by mali byť prejednané 
a patrične potrestané rozhodnutím disciplinárneho výboru, ktorý sa zodpovedá priamo Komisii rozhodcov, ak 
priestupok nepriaznivo demonštruje úlohy a zodpovednosti národného rozhodcu. 
 
Cieľom tejto smernice je umožniť, aby takéto sťažnosti boli vyriešené spravodlivým a dôsledným spôsobom. 
 
 
Zodpovednosti: 
 
Komisia rozhodcov je zodpovedná za implementáciu tejto politiky. Okrem toho je zodpovedná aj za: 

- predchádzanie a odraďovanie od priestupkov vykonaných národným rozhodcom 
- vyšetrovanie všetkých sťažností ohľaduplným a diskrétnym spôsobom, dodržujúc smernicou stanovené 

časové termíny 
- uzavretie procesu primeraným disciplinárnym trestom, ak sa sťažnosť ukázala byť odôvodnená 
- oboznámiť všetkých národných rozhodcov s obsahom tejto politiky a procedúry 
- informovanie sťažujúceho sa s procedúrou obsiahnutou v tejto smernici 
- pravidelné prehodnocovanie tejto procedúry z dôvodu uistenia sa, že pokrýva všetky potreby povinností 

organizátorov i ostatných účastníkov 
- menuje nezaujatú disciplinárnu komisiu pre danú záležitosť, ktorá zhrnie a prešetrí všetky vznesené 

sťažnosti a dôvody 
- menuje nezaujatú Odvolaciu rozhodovaciu komisiu na zhrnutie a prešetrenie dôvodov odvolania, ktoré 

môžu byť vznesené proti návrhu disciplinárneho trestu pre národnému rozhodcovi. 
 
 
Disciplinárne konanie:  
 
Národný rozhodca, voči ktorému  bola vznesená sťažnosť, môže byť disciplinárne sankciovaný komisiou 
rozhodcov a ŠTK, podľa návrhu disciplinárneho výboru. Disciplinárny trest môže zahŕňať: 

- udelenie písomného varovania od komisie rozhodcov a ŠTK, prípadne až SZTPŠ 
- ukončenie účasti v rozhodovaní počas zvyšku súťaže 
- poslanie domov pred ukončním súťaže 
- strata statusu „Národný rozhodca“ 

 
Všetky disciplinárne tresty uložené národnému rozhodcovi budú zaznamené na disciplinárny hárok a uložené 
medzi dokumenty NKR a ŠTK.  
 
 
Diskrétnosť: 
 
NKR a ŠTK si uvedomujú, že nemusí byť vždy ľahké pre niektorých jednotlivcov prísť s nejakou sťažnosťou 
akéhokoľvek charakteru a rovnako môže byť zničujúce byť krivo obvinený. NKR a ŠTK má záujem o všetky 
hľadiská a záležitosť bude prejednávaná dôverne. 
 
NKR nezverejní meno sťažujúceho, meno rozhodcu ani charakter sťažnosti žiadnej inej osobe (strane), ak to 
nebude absolútne nevyhnutné, čo musia odhlasovať všetci členovia disciplinárneho výboru. 



Disciplinárny a vyšetrujúci výbor: 
 
NKR určí pre každé podujatie osobu – člena NKR, ktorá bude zodpovedná za nominovanie členov do 
disciplinárneho a vyšetrujúceho výboru. Úlohou výboru bude byť k dispozícii s neutrálnym a nezaujatým postojom 
pre obdržanie sťažnosti, jej riešenie a odporúčanie primeraného trestu. Výbor sa zodpovedá priamo Národnej 
Komisii Rozhodcov. 
 
NKR  zabezpečí, aby výbor dostal potrebné informácie a podporí ich vo výkone tejto zodpovednosti. 
 
 
Procedúra podania sťažnosti: 
 
Ktorákoľvek osoba, ktorá je svedkom priestupku, vykonaného národným rozhodcom, je vyzývaná, aby dala tomuto 
rozhodcovi na vedomie, že jeho/jej správenie je neprimerané a je v rozpore s Kódexom rozhodcu. 
 
Ak aj po tejto konfrontácii vykonávanie priestupku pokračuje, sťažovateľ by mal vyhľadať člena disciplinárneho 
výboru a poradiť sa s ním, ako má postupovať ďalej. 
 
Člen disciplinárneho výboru môže sťažujúceho informovať o: 

- možnosti snažiť sa vyriešiť sťažnosť neformálnou cestou 
- práve vyplniť formálnu sťažnosť, ak je neformálne riešenie neprimerané alebo nerealizovateľné 
- diskrétnosti, predpísanej touto smernicou 
- práve odvolať danú sťažnosť v ktoromkoľvek stupni riešenia (čo však neznamená, že NKR nemôže 

pokračovať v došetrní uvedeného prípadu). 
 
Predkladáme štyri možné závery úvodného meetingu žalobcu a disciplinárneho výboru: 
 
1. Žalobca  a disciplinárny výbor súhlasia, že konanie rozhodcu neporušuje Kódex správania rozhodcu 
 
Ak nastane uvedená situácia, disciplinárny výbor sa uvedenému nebude ďalej venovať a nebude žiadny písomný 
záznam o danej sťažnosti. 
 
2. Žalobca poskytuje dôkaz spáchaného priestupku a vyberie si možnosť neformálneho riešenia sťažnosti. 
 
V uvedenej situácii disciplinárny výbor bude pracovať s oboma zahrnutými stranami, aby sa našlo riešenie, ktoré je 
prijateľné pre žalobcu aj rozhodcu. 
Ak neformálne jednanie prinesie výsledok prijateľný pre obe strany, urobí disciplinárny výbor písomný záznam 
o sťažnosti a zaznamená, že problém bol vyriešený neformálne k spokojnosti oboch zúčastnených strán. Tento 
záznam bude podpísaný oboma stranami a stručne načrtne detaily sťažnosti a rozhodnutia. Tento záznam bude 
založený medzi dokumenty NKR po dobu, ktorú určí disciplinárny výbor. Viac sa danej záležitosti nebude 
disciplinárny výbor venovať. 
 
Ak nebude neformálne rozhodnutie prijaté, žalobca má stále právo podať oficiálnu písomnú sťažnosť. 
 
3.  Žalobca poskytuje dôkaz spáchaného priestupku a rozhodne sa podať oficiálnu písomnú sťažnosť. 
 
V uvedenej situácii disciplinárny výbor pomôže žalobcovi pri formulácii oficiálnej písomnej sťažnosti, žalobca ju 
podpíše a kópia bude bez meškania odovzdaná zahrnutému rozhodcovi. Písomná žiadosť by mala predostierať 
detaily priestupku (-ov), mená prípadných svedkov priestupku a musí byť podpísaná a s dátumom. 
 
Rozhodcovi bude daná príležitosť predložiť písomnú odpoveď pre žalobcu. Disciplinárny výbor môže asistovať aj 
rozhodcovi pri príprave spomínanej odpovede. 
 
Ak je oficiálna formálna sťažnosť predložená počas podujatia, disciplinárny výbor zasadne a bude vyšetrovať 
sťažnosť v rámci jedného dňa. Na základe výsledkov vyšetrovania predloží disciplinárny výbor svoje zistenia 
a odporúčania písomnou formou obom zahrntým – žalobcovi aj rozhodcovi, čo najskôr ako je to možné a ešte pred 
skončením podujatia. 
 



Ak disciplinárny výbor rozhodne, že obvinenia sú nepravdivé, odvetné (niečo kompenzujúce) alebo 
neopodstatnené, ich písomná správa bude zaznamenávať aj tento fakt a výbor bude na túto tému diskutovať so 
žalobcom. 
 
Kópia finálneho záznamu disciplinárneho výboru bude založená medzi dokumenty NKR a ŠTK. 
 
 
Pri určení primeraného disciplinárneho trestu bude výbor prihliadať na nasledovné faktory: 

- charakter priestupku 
- či bol priestupok výnimočnou náhodou alebo súčasťou typického konania rozhodcu 
- charakter vzťahu medzi žalobcom a rozhodcom (napr. či daný rozhodca už rozhodoval nejakú hru hráča a / 

alebo iného ich hráča....) 
- či bol rozhodca už niekedy v minulosti riešený v spojitosti porušením  kódexu 
- či rozhodca prizná zodpovednosť za svoje konanie a vyjadrí vôľu  napraviť situáciu alebo danú 

zodpovednosť za svoje správanie neprizná 
 
 
Pri odporúčaní disciplinárneho trestu môže výbor zvažovať nasledovné možnosti, jednotlivo alebo kombinovane, 
v závislosti od závažnosti priestupku: 

- ústne ospravedlnenie 
- písomné ospravedlnenie 
- list obsahujúci pokarhanie od NKR a ŠTK, prípadne až SZTPŠ 
- strata statusu „Národný rozhodca“ na dobu určitú alebo natrvalo 
- dočasné vylúčenie účasti pre zvyšok podujatia 
- Poslanie rozhodcu domov pred skončením podujatia 

 
4. Žalobca prinesie dôkaz spáchaného priestupku, ale neželá si vyplniť formálnu sťažnosť 
 
V takomto prípade musí disciplinárny výbor rozhodnúť, či je tvrdenie o priestupku natoľko závažné na to, že 
oprávňuje vyplniť oficiálnu sťažnosť, aj keď je to proti želaniu žalobcu. 
 
Ak výbor po prešetrení sťažnosti rozhodne, že by mala byť vyplnená oficiálna sťažnosť, vypíšu záznam  
a predostrú kópie obom – žalobcovi aj rozhodcovi s odporúčaniami a prípadným disciplinárnym trestom, ak výbor 
uzná za vhodné. Tento záznam bude uložený medzi dokumenty NKR. Ak výbor rozhodne uložiť aj disciplinárny 
trest, bude zaslaný napísaný list žalobcovi, rozhodcovi, a tiež sa kópie založia pre NKR a ŠTK 
 
 
Odvolania: 
 
Ak žalobca alebo rozhodca nesúhlasí alebo nepríjma rozhodnutie disciplinárneho výboru, majú právo odvolať sa na 
doručené rozhodnutie. Národná komisia rozhodcov  spolu s odpoveďou poskytne odvolávajúcemu sa žalobcovi 
alebo rozhodcovi „Smernicu pre disciplinárne a odvolávacie konanie.“ Pre odvolanie rozhodnutia musí byť 
predložené písomné odvolanie národnej komisii rozhodcov do 30 kalendárnych dní od obdržania rozhodnutia 
disciplinárneho výboru. 


