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Závery z pracovného stretnutia rozhodcov 

4.5.2019 Čunovo. 
V prvom rade sa chcem v mene výkonného výboru poďakovať všetkým za účasť na tomto úvodnom 

pracovnom stretnutí, kde zaznelo množstvo pripomienok a námetov, ako aj naďalej zabezpečiť vysokú 
úroveň rozhodovania rozhodcov na slovenských ale aj medzinárodných pretekoch, ako zapojiť do 
nášho hnutia viac dobrovoľníkov, zapájajúcich sa do procesu organizácie práce rozhodcov a tvorby 
pravidiel, ale aj ako skvalitniť spoluprácu rozhodcovského zboru s výkonným výborom a jeho 
jednotlivými komisiami. Ďakujem aj za písomné pripomienky rozhodcov, ktorí sa nemohli zúčastniť. 

Na základe nášho stretnutia som vypracoval niekoľko úloh, ktorými by sa mal rozhodcovský zbor 
v zastúpení vybraných jednotlivcov v dohľadnej krátkej dobe zaoberať. Preto navrhujem zorganizovať 
v mesiaci máj ďalšie pracovné stretnutie, kde by sme detailne rozobrali jednotlivé úlohy, prípadne 
ďalšie vami navrhnuté témy a rozdelili si spracovanie agendy tak, aby sme vytvorili všetkých vyhovujúci 
funkčne ucelený systém rozhodovania pre ďalšie obdobie. 

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia: 
1. Navrhnúť mechanizmus odmeňovania rozhodcov ako aj pokrytia nákladov účasti rozhodcov 

na pretekoch 
2. Kvalifikovane pripraviť kategorizovaný rozhodcovský systém  prihlasovania a delegovania 

rozhodcov na jednotlivé preteky  
- stanoviť počet rozhodcov, potrebný na zabezpečenie jednotlivých pretekov 
- navrhnúť systém prihlasovania rozhodcov na preteky 
- navrhnúť systém delegovania rozhodcov na vybrané preteky (NP,MSR) 
- navrhnúť systém delegovania rozhodcov na medzinárodné preteky (MS,MSJ,SP,ME,MEJ) 
- navrhnúť systém zapájania nových rozhodcov do rozhodovania pretekov 

3. navrhnúť systém vzdelávania a preškoľovania rozhodcov  
4. Nastaviť a sfunkčniť subkomisiu rozhodcov 
5. Vypracovať nové Pravidlá o pretekaní, vychádzajúce zo štruktúry Medzinárodných pravidiel 

so zakomponovaním špecifík, platných pre Slovensko. S týmto bodom súvisí aj aktualizácia 
testov pre vyškoľovanie rozhodcov 

6. Zaoberať sa „ochranou“ rozhodcov pred slovnými útokmi trénerov, funkcionárov, rodičov, 
pretekárov, zakomponovaním jasných pravidiel komunikácie a sankcií v prípade ich 
nedodržania do Pravidiel o pretekaní 

7. Zaoberať sa stanovením pravidiel postupu pri zistení neodborného a neprofesionálneho 
rozhodovania rozhodcov, prípadne zavedením sankcií v týchto prípadoch 

8. Zabezpečiť nové oblečenie pre rozhodcov 
9. Zaviesť systém vyhodnocovania správ HR z pretekov na úrovni VV 
10. Navrhnúť systém prihlasovania rozhodcov na preteky 
11. Navrhnúť systém hodnotenia rozhodcov 
12. Stanoviť práva a povinnosti delegáta zväzu na pretekoch 
13. Zabezpečiť funkčný a spoľahlivý systém elektronického zapisovania a nahlasovania trestných 

bodov  
14. Riešiť kvalitu rozhodcovského videa 

Verím, že sa všetci aktívne zapojíte do tohoto procesu aby sme obnovili dôveru a vážnosť rozhodcov 
v našom hnutí. 
 
S pozdravom  Richard Grigar 

 V zastúpení predsedu  
 rozhodcovskej komisie a komisie súťaží 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 7.5.2019 


