
Smernica pre činnosť Komisie rozhodcov SZKB (KR SZKB) 
časť prvá 

základné ustanovenia 

čl.I Rozhodca
a, rozhodca je športový odborník, ktorý na súťažiach kickboxu rozhoduje podľa príslušných športových 
pravidiel kickboxu a je registrovaný v Matrike SZKB a informačnom systéme športu SR v zmysle Zákona 
o športe 440/2016 Z.z.

čl.II činnosť rozhodcu
a, všetky činnosti rozhodcov Slovenského zväzu kickboxu (ďalej len SZKB) sa riadia normami 
obsiahnutými v tejto smernici, poprípade dodatkami vydanými v súvislosti s používaním tejto 
smernice, a akreditačným projektom a sú záväzné pre všetkých rozhodcov SZKB. Vzťahy, ktoré 
nie sú zahrnuté v tejto smernici sa riadia podľa stanov SZKB, zákonmi a právnymi predpismi SR a 
všeobecnými morálnymi zásadami. 
b, na súťažiach SZKB môžu rozhodovať iba rozhodcovia, ktorí majú platnú licenciu rozhodcu 
SZKB alebo WAKO a zároveň spĺňajú podmienky stanovené touto smernicou. 

časť druhá 
komisia rozhodcov SZKB

čl.III Štruktúra komisie rozhodcov
a, komisia rozhodcov SZKB (ďalej iba KR), sa skladá z dvoch členov a predsedu komisie. 
b, predseda komisie je volený Valným zhromaždením SZKB, menovaný výkonným výborom (ďalej 
len VV) SZKB a poverený výkonom tejto funkcie na celé volebné obdobie VV SZKB. 
c, predsedom KR môže byť menovaný iba člen VV SZKB, ktorý je držiteľom najvyššej platnej 
medzinárodnej licenie rozhodcu. 
d, v prípade, že nie je možné dodržať bod c, bude predsedom KR menovaný člen SZKB, s 
najvyššou platnou národnou licenciou rozhodcu SZKB. 
e, členovia KR sú navrhnutí predsedom KR a schválení VV SZKB. 
f, členom KR môže byť rozhodca s najvyššou platnou národnou licenciou rozhodcu alebo platnou 
národnou licenciou druhého stupňa alebo s platnou medzinárodnou licenciou WAKO (min.trieda 
B). 

čl.IV predseda komisie rozhodcov SZKB
a, predseda KR zastupuje KR na rokovaniach s VV SZKB a reprezentuje rozhodcov SZKB na 
medzinárodnej scéne (medzinárodné súťaže, semináre, kongresy a pod.)
b, prededa KR rozdeľuje úlohy členom KR na základe úloh VV a uznesení prijatých KR, a je 
poverený ich kontrolou a vyhodnotením. 

čl.V členovia komisie rozhodcov SZKB
a, členovia KR odpovedajú za splnenie svojich úloh zadaných predsedom KR a uznesení VV 
SZKB. 
b, členovia KR ďalej aktívne pôsobia v rámci všetkých činností riadenia KR, hlavne na súťažiach 
SZKB a vzdelávacích akciách SZKB. 
c, členovia KR sa podieľajú na skvalitnení činnosti KR, ďalej na zvyšovaní licencií rozhodcov, 
zvyšovaní odbornej špecializácie v jednotlivých disciplínach a o bližší kontakt s členskou 
základňou. 
d, členovia KR spracovávajú na základe poverenia predsedom KR zmeny pravidiel SZKB, ktoré sú 
upravované podľa pravidiel medzinárodnej federácie WAKO, ktorej je SZKB členom. 



čl.VI spôsob rozhodovania komisie rozhodcov SZKB
KR rozhoduje a prijíma uznesenie na zasadnutí KR, alebo internou komunikáciou KR podľa tejto 
smernice.

čl. VII zasadnutie KR SZKB
a, zasadnutie KR zvoláva predseda KR
b, zasadnutie KR  je uznášania schopné vždy, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina členov KR. 
c, KR rozhoduje hlasovaním, kedy každý člen KR má po jednom hlase
d, pre prijatie návrhu musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov KR. V prípade 
rovnosti hlasov, má rozhodujúci hlas predseda komisie. 
e, z každého zasadnutia KR je zhotovený zápis. 

čl.VIII interná komunikácia komisie rozhodcov SZKB
a, členovia KR môžu rozhodovať a prijímať uznesenia pomocou internej komunikácie (telefón, 
elektronická pošta, skype, messenger a pod.) za podmienok ďalej stanovených. 
b, pre prijatie návrhu prostredníctvom internej komunikácie, musia vyjadriť súhlasné stanovisko 
všetci členovia komisie rozhodcov. 
c, každý prijatý návrh musí zaevidovať predseda KR formou zápisnice/ e-mailovej kominukácie. 
d, internou komunikáciou nie je možné prijať rozhodnutie, ktoré si podľa stanov SZKB vyžaduje inú 
formu uznesenia. 
 
č.IX činnosť komisie rozhodcov SZKB
KR zabezpečuje: 
a, jednotnú interpretáciou a aplikáciou športových pravidiel SZKB
b, deleguje rozhodcov s platnými a aktívnymi licenciami na výkon funkcie na súťažiach SZKB a 
galavečeroch SZKB.
c, monitoring výkonu rozhodcov SZKB
d, usporiadanie vzdelávacích akcií, školení a seminárov pre udeľovanie licencií členom 
(rozhodcom) SZKB
e, udeľuje, zvyšuje, znižuje, pozastavuje a odoberá licencie rozhodcom SZKB
f, nomináciu rozhodcov SZKB na medzinárodné súťaže a semináre 
g, materiálne zabezpečenie chodu a činnosti rozhodcov SZKB
h, prerokovanie podaných návrhov, protestov, podnetov týkajúcich sa činnosti KR a rozhodcov 
SZKB
i, prerokovanie podaných návrhov, protestov, podnetov týkajúcich sa výkonu KR a rozhodcov 
SZKB
j, prerokovanie porušenia povinností vyplývajúcich z tejto smernice
k, pravidelne aktualizuje a zverejňuje (web a Facebook SZKB) oficiálny zoznam licencovaných 
aktívnych rozhodcov SZKB

časť tretia
zbor rozhodcov SZKB

čl.X člen zboru rozhodcov SZKB
a, člen zboru rozhodcov SZKB (ďalej iba rozhodca), je každá osoba, ktorá je držiteľom platnej 
licencie rozhodcov SZKB
b, rozhodca sa riadi pravidlami stanovenými v Smernici pre činnosť rozhodcov SZKB, stanovami 
SZKB, športovými pravidlami SZKB, zákonmi SR a všeobecnými morálnymi zásadami. 
c, rozhodca je v súvislosti s výkonom funkcie rozhodcu podriadený KR SZKB
d, rozhodcovi môže byť na základe rozhodnutia KR pozastavená alebo ukončená činnosť 
rozhodcu SZKB, hlavne v prípade závažného porušenia povinností mu stanovených v smernici KR 
SZKB, stanovách SZKB a iných platných dokumentoch SZKB.
e, rozhodca môže rozhodovať len na súťažiach SZKB, alebo WAKO v prípade amatérskych súťaží. 
V prípade profesionálnych galavečerov, ktoré nie sú pod hlavičkou SZKB/WAKO, nesmie nosiť 
oblečenie s označením zväzu/ WAKO!



 časť štvrtá 
 Licencie rozhodcov SZKB 

čl.XI rozdelenie stupňov a platnosť licencie rozhodcu SZKB
a, licencie rozhodcov SZKB (ďalej len licencie) sú rozdelené do nasledujúcich odborných stupňov, 
zoradených od najvyššej: 
3.stupeň 
2.stupeň
1.stupeň

b, licencia všetkých stupňov je platná v čase dvoch rokov od jej vydania
c, držiteľ neplatnej licencie (z dôvodu skončenia jej platnosti) môže po splnení podmienok 
stanovenými v tejto smernici a na základe rozhodnutia KR, obnoviť platnosť licencie rovnakého 
stupňa. 
d, licencia zaniká: 
-uplynutím platnosti licencie
-rozhodnutím KR
-na vlastnú žiadosť držiteľa licencie
-úmrtím držiteľa

čl.XII všeobecné podmienky pre udelenie licencie rozhodcu SZKB
a, uchádzač o udelenie licencie, musí byť plnoletý (starší ako 18 rokov), plne spôsobilý k právnym 
úkonom a plne spôsobilý psychicky i fyzicky k výkonu funkcie rozhodcu. Pokiaľ je uchádzač 
neplnoletý, môže KR rozhodnúť o udelení výnimky, pokiaľ ide napríklad o úspešného pretekára 
SZKB v kickboxe. 

čl.XIII podmienky pre udelenie licencie rozhodcu SZKB jednotlivých stupňov
- uchádzač o udelenie licencie všetkých stupňov musí absolvovať seminár určený rozhodcom 

SZKB pre udeľovanie licencie
- podmienky určuje Projekt vzdelávania rozhodcov SZKB, schválený VV SZKB dňa 2.6.2017

Rozhodca tretieho stupňa
Uchádzač  o udelenie licencie rozhodcu 3.stupňa musí byť držiteľom platnej licencie 2.stupňa 
alebo neplatnej licencie 3.stupňa, podľa článku XI., odstavec c), tejto smernice
Podmienkou pro udelenie licencie 3.stupňa je získaná praxe vo výkone funkcie rozhodcu po dobu 
minimálne 3 – 5 rokov a úspešné zloženie záverečných odborných skúšok pre 3.stupeň podľa 
článku XIV odstavec e) tejto smernice. 

Rozhodca druhého stupňa 
Uchádzač  o udelenie licencie rozhodcu 2.stupňa musí byť držiteľom platnej licencie 1.stupňa 
alebo neplatnej licencie 2.stupňa, podľa článku XI., odstavec c), tejto smernice
Podmienkou pro udelenie licencie 2.stupňa je získaná praxe vo výkone funkcie rozhodcu po dobu 
minimálne 2 rokov a úspešné zloženie záverečných odborných skúšok pre 2.stupeň podľa článku 
XIV odstavec e) tejto smernice.

Rozhodca prvého stupňa 
Uchádzač  o udelenie licencie rozhodcu 1.stupňa musí úspešne absolvovať školenie a zložiť 
záverečné odborné skúšky pre 1.stupeň podľa čl.XIV odstavca e) tejto smernice,
- splniť podmienky Projektu vzdelávania rozhodcov SZKB, byť členom SZKB.
 

čl. XIV. Seminár rozhodcov SZKB určený pre udelenie licencie
a) seminár rozhodcov SZKB určený pre udelenie licencie (ďalej len seminár) usporiadava 

Komisia rozhodcov (KR) SZKB
b) seminár riadi predseda KR alebo určený člen KR, alebo školiteľ, za prítomnosti najmenej 

jedného člena KR



c) termín a miesto konania musí byť zverejnené na webových stránkach a Facebooku SZKB, v 
dostatočnom predstihu, najneskôr 10 dní pred konaním seminára/ školenia.

d) program seminára/ školenia musí minimálne obsahovať školenie v oblasti rozhodovania a 
výkladu pravidiel SZKB a záverečného testu. 

e) záverečná odborná skúška sa skladá formou písomného testu. Pre úspešné zloženie odbornej 
skúšky musí uchádzač o udelenie licencie získať: 

pre 3.stupeň najmenej 95% z maximálneho poču bodov
pre 2.stupeň najmenej 90% z maximálneho počtu bodov
pre 1.stupeňu najmenej 80% z maximálneho počtu bodov

čl. XV. udelovanie licencie rozhodcov SZKB
a) podmienky pre udelenie licenciu sú stanovené v čl. XII, XIII, XIV odstavec e) tejto smernice ako 

aj v Projekte vzdelávania rozhodcov SZKB
b) jednotlivé licencie udeľuje KR rozhodnutím o udelení licencie, členmi KR s väčšinou hlasov
c) pri udelení 2. a 3.stupňa, KR vždy prihliada na doterajšiu činnosť uchádzača vo výkone funkcie 

rozhodcu a to hlavne na hodnoteniu výkonu rozhodcu v minulej sezóne. Uchádzač o udelenie 
licencie 3.stupňa sa musí dokonale orientovať v aktuálnych pravidlách SZKB, mať 
medzinárodné skúsenosti a jeho autorita rozhodcu musí byť všeobecne uznávaná. 

d) Rozhodnutím KR o udelení licencie oznámi KR uchádzačovi najpozdejšie do 15 dní od 
záverečných skúšok, respektíve od skončenia seminára/ školenia. 

časť piata
činnosť rozhodcov na súťažiach SZKB

čl.XVI Rozdelenie do kategórii podľa výkonu funkcie rozhodcu
a) na súťažiach SZKB je činnosť rozhodcov rozdelená do nasledujúcich kategórií, zoradené od 

najvyššieho: 
• Hlavný rozhodca súťaže
• Ringový inšpektor tatami/ ring
• rozhodca 
• bodový rozhodca- judge 
pozn. neplnoletý rozhodca môže byť len pomocný alebo bodový rozhodca

čl.XVII. Delegovanie rozhodcov SZKB pre výkon funkcie rozhodcu na súťažiach SZKB
a) predseda KR deleguje hlavného rozhodcu 
b) KR deleguje rozhodcov na súťaž SZKB
c) delegovaného hlavného rozhodcu a zoznam delegovaných rozhodcov zverejní KK najneskôr 5 

dní pred konaním súťaže

č.XVIII Práva a povinnosti jednotlivých kategórií rozhodcov SZKB na súťažiach SZKB
a) Hlavný rozhodca súťaže
• je zodpovedný za plynulý chod súťaže
• menuje rozhodcov do funkcie ringinšpektorov
• menuje rozhodcov a bodových rozhodcov na jednotlivé zápasiská
• prijíma a podľa pravidiel SZKB rozhoduje o protestoch podaných na jednotlivých zápasiskách
• rieši situácie spojené s rozhodovaním, dodržiavaním pravidiel fair-play
• kontroluje výkon všetkých rozhodcov na súťaži
• s hlavným usporiadateľom súťaže konzultuje časový rozvrh súťaže a priestorové dispozície
• nesmie začať súťaž bez prítomnosti lekára

• Od usporiadateľa súťaže má právo požadovať: 
- výmenu či doplnenie pomocného personálu vo funkcií časomeračov či zapisovateľov
- oddelený priestor- šatňu pre rozhodcov
- občerstvenie(voda, káva, obed) v priebehu súťaže



b) ringový inšpektor
• podlieha rozhodnutiam Hlavného rozhodcu súťaže
• je zodpovedný za regulárnosť súťaže na pridelenom zápasisku, pričom: 
• rozhoduje o nasadení rozhodcov k jednotlivým zápasom
• kontroluje výkon bodových rozhodcov
• hodnotí prácu rozhodcov na pridelenom zápasisku
• kontroluje pridelených pomocníkov- časomerač, zapisovateľ
• rieši nečakaná situácie a protesty na pridelenom zápasisku

c) rozhodca/ bodový rozhodca
• podlieha rozhodnutiam hlavného rozhodcu a ringinšpektora na zápasisku, kde je pridelený. 

čl.XIX Práva a povinnosti rozhodcov SZKB všeobecne
a) rozhodcovia sú povinní rozhodovať nestranne a nezávisle na základe platných športových 

pravidiel SZKB a svojho najlepšieho zváženia rozhodujúcich skutočností. 
b) k rozhodnutiu musí rozhodca dospieť iba na základe vlastného uváženia, poprípade na 

základe konzultácie s ďalšími rozhodcami, ringovým rozhodcom, hlavným rozhodcom, lekárom 
pri riešení situácie

c) rozhodcovia majú povinnosť zúčastniť sa súťaží, na ktoré boli pozvaní KR. Pokiaľ sa súťaže 
nemôžu z nejakého dôvodu zúčastniť, majú povinnosť bezodkladne to ohlásiť KR (najpozdejšie 
48hod.pre začiatkom váženia).

d) rozhodcovia v oficiálnom oblečení rozhodcu so znakom SZKB sa nesmie vo výkone funkcie 
rozhodcu zúčastniť žiadnej súťaže (vrátane galavečera), na ktorej sa súťaží podľa pravidiel 
SZKB alebo rozhodca vystupuje a oprávnene budí dojem rozhodcu SZKB, pričom na danú 
súťaž nebol pozvaný, poprípade KR účasť rozhodcu na danej súťaži vyslovene nepovolila. 
Porušenie tohto odstavca môže mať za následok ukončenie funkcie v rozhodcovskom zbore 
podľa článku X, odstavec e)

e) Rozhodca má právo na zodpovedajúce podmienky pre svoju prácu. V prípade nejakých závad 
na ringu alebo tatami, rušeniu alebo bráneniu vo výhľade inými osobami, môže žiadať aj 
prerušenie prebiehajúceho zápasu na danom zápasisku. 

čl.XX  Nominácia rozhodcov jednotlivých stupňov na súťaže SZKB
a) Rozhodca 1.stupňa, má právo byť delegovaný ako bodový či ringový rozhodca, pokiaľ tak 

rozhodne ringinšpektor
b) rozhodca 2.stupňa, má právo byť delegovaný ako bodový či ringový rozhodca, alebo môže byť 

delegovaný aj do funkcie ringoveho inšpektora, alebo hlavného rozhodcu na súťažiach ligy, nie 
však M SR, alebo medzinárodného turnaja

c) rozhodca 3.stupňa, má právo byť delegovaný ako bodový rozhodca, ringový rozhodca, ďalej 
ako ringinšpetkor a hlavný rozhodca na všetkých turnajoch SZKB.

čl.XXI Povinné oblečenie a vybavenie rozhodcu SZKB
a) Oblečenie rozhodcu : 
- biela polokošela s krátkym rukávom som znakom SZKB, alebo biela košeľa s krátkym rukávom 

a znakom SZKB na pravej alebo ľavej náprsnej kapse, a nadpisom na chrbte- referee, alebo 
WAKO ( košeľa je povinná na medzinárodných turnajoch, ktoré to vyžadujú)

- čierne spoločenské (klasické) nohavice, nie džínového štýlu
- čierny opasok s malou sponou (nie ostré spony na opasku) - opasok nie je povinný
- komplet čierna športová obuv (doporučuje sa bez šnúriek), umožňujúca pohyb v ringu/ tatami
- čierny motýlik alebo motýlik svetovej federácie WAKO, kde je SZKB členom. (motýlik je povinný 

pre ring, pre tatami len na M SR a zahraničných súťažiach)
b) vybavenie rozhodcu 
- preukaz rozhodcu SZKB s platnou známkou pre danú sezónu a lekárskou prehliadkou nie 

staršiou ako 2 roky (platí pre rozhodcov nad 50 rokov, alebo v prípade chronickej choroby, ktorá 
môže ovplyvniť prácu rozhodcu- pravidelná kontrola ročne).

- klikre (mechanické počítadlo bodov)



- zdravotnícke rukavice pre ringové disciplíny (v prípade ligy zabezpečuje usporiadateľ súťaže)
c) Rozhodcovi nie je povolené
- nosiť visiace náušnice, piercing na tvári, prstene, náramkové hodinky, ostré predmety, rukavice, 
čiapku alebo iné predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie počas rozhodovania

- ako stredový rozhodca nosiť okuliare, žuvať žuvačku
- ako bodový rozhodca používať mobil počas rozhodovania, alebo sa rozprávať s trénerom alebo 

inými rozhodcami či prítomnými osobami, čo by mohlo viesť k odvráteniu jeho pozornosti od 
zápasu

- používať alkoholické nápoje počas trvania celej súťaže

čl.XXII Pripravenosť a chovanie rozhodcu na súťažiach SZKB
a) rozhodca sa dostaví na súťaž včas pred začiatkom porady rozhodcov, vhodne oblečený, a 

úplne pripravený 
b) rozhodca nikdy nenadržuje ani nepoškodzuje žiadneho pretekára. Nekomentuje výkon 

pretekára počas zápasu, ktorý rozhoduje. Pokiaľ na zápas nastupuje pretekár z jeho 
kmeňového klubu- upozorní na to ringinšpektora.

c) rozhodca nekomentuje svoje rozhodnutie alebo rozhodnutie ostatných rozhodcov s treťou 
osobou

časť šiesta
porušenie povinností rozhodcu SZKB

čl. XXIII riadenie a postup pri porušení povinností
a) KR rozhoduje v prvom stupni o porušení povinnosti stanovenými touto smernicou
b) účastníkom konania o porušení povinností rozhodcu SZKB, môže byť len rozhodca SZKB
c) KR za týmto účelom prijíma návrhy k začatiu konania od všetkých členov SZKB. Návrh na 

začatie konania o porušení povinnosti rozhodcu SZKB musí obsahovať: 
- meno navrhovateľa
- dôvod- čo požaduje, miesto a dátum udalosti, popis udalosti
- dátum a podpis navrhovateľa

d) návrh na začatie konania môže smerovať iba k porušeniu povinností rozhodcu SZKB v súvislosti 
s výkonom jeho funkcie rozhodcu alebo porušenie povinností stanovenými normami tejto smernice 
e) predseda KR skontroluje, či podaný návrh obsahuje všetky povinné náležitosti uvedené v 
odstavci b, c a d, tohto článku a predloží KR tento návrh k ďalšiemu prerokovaniu alebo tento 
návrh vráti späť navrhovateľovi na doplnenie.
f) KR predložený návrh prerokuje a rozhodne o porušení povinností rozhodcu, alebo začne 
konanie s disciplinárnou komisiou SZKB, alebo návrh zamietne. Rozhodnutie KR musí byť vždy 
písomne uvedené vrátane odôvodnenia. 
g) konanie KR o porušení povinností rozhodcu je verejné a ústne, za prítomnosti všetkých členov 
KR a ďalších členov zboru rozhodcov, ktorých sa toto porušenie týka, popríp. ďalších pozvaných 
zúčastnených osôb. Z daného stretnutie je možné sa ospravedlniť, poprípade požiadať o odloženie 
konania na iný termín, v prípade závažného dôvodu neprítomnosti. 
h) v prípade, že KR rozhodne o porušení povinnosti rozhodcu, môže KR s prihliadnutím k 
závažnosti porušenia uložiť nasledujúce sankcie: 
- pozastavenie činnosti výkonu funkcie rozhodcu (aj na dobu neurčitú)
- znížiť licenčný stupeň rozhodcu až na 1.stupeň
- úplne zrušiť platnosť licencie rozhodcu SZKB
i) proti rozhodnutiu je možné sa odvolať a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia KR k danej 

veci.
j) v druhom stupni rozhoduje o porušení povinností VV SZKB



časť siedma
Záverečné ustanovenia

čl.XXIV Záverečné ustanovenia
a) výklad tejto smernice vykonáva KR
b) za doručenie písomnosti, dokumentov a návrhov členov rozhodcovského zboru SZKB je 

považované doručenie na elektronickú adresu člena KR SZKB uvedenú na webových 
stránkach SZKB

c) všetky uznesenia KR nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach 
SZKB, alebo doručením zúčastneným osobám. 

d) KR navrhuje, vydáva, upravuje a doplňuje smernice týkajúce sa činnosti rozhodcov. Smernica 
nesmie byť v rozporu so zákonmi a právnymi normami SR alebo Stanovami SZKB. Smernice 
sú prijímané na zasadnutí KR a vyžadujú schválenie VV SZKB. 

čl. XXV Platnosť a účinnosť 
Smernica bola schválená VV SZKB 10.12.2019 a nahradzuje tak vydanie z roku 2017. Nadobúda 
platnosť 1.1.2020.

Ing. Michaela Kováčová
predseda KR SZKB


