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Rozhodcovský poriadok SŠZ  
 

1 Základné ustanovenia 
1.1. Rozhodcovský poriadok upravuje organizáciu rozhodcov šachu na Slovensku. 

1.2. Rozhodcom je člen Slovenského šachového zväzu (ďalej len SŠZ), ktorý spĺňa predpoklady na 

riadne vedenie šachového stretnutia, dbá na dodržiavanie Pravidiel šachu FIDE a ostatných 

šachových predpisov.    

1.3. Rozhodca je Športovým odborníkom v zmysle Zákona o športe 440/2015 Z. z. Slovenskej 

Republiky (ďalej len Zákon o športe) a musí svoju činnosť vykonávať podľa §6 Zákona o športe. 

Na výkon činnosti Športového odborníka sa vyžaduje bezúhonnosť. Podmienka bezúhonnosti 

musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti Športového odborníka. 

2 Práva a povinnosti rozhodcu  
2.1. Rozhodca pri výkone svojej činnosti dôsledne rešpektuje platné Pravidlá šachu a iné predpisy 

FIDE ako aj predpisy schválené SŠZ (napr. Súťažný poriadok pre súťaže jednotlivcov, Súťažný 

poriadok družstiev). 

2.2. Výkon rozhodcovskej činnosti sa riadi objektivitou a nestrannosťou, slobodou rozhodovania, 

zdravým úsudkom. Rozhodca nezneužíva svoje právomoci, do šachovej partie zasahuje len 

v nevyhnutnej miere. 

2.3. Rozhodca dbá svojím vystupovaním na dôstojnosť šachového stretnutia.  

2.4. Pri rozhodovaní sa rozhodca vyhýba situáciám, ktoré by mohli spochybniť jeho objektivitu, resp. 

navodiť pochybnosť o jeho nezaujatosti v konkrétnej veci.  

2.5. Užívanie alkoholických nápojov rozhodcom ako aj omamných a psychotropných látok počas 

rozhodovania je závažným porušením povinností rozhodcu. Pôsobenie vo funkcii rozhodcu pod 

vplyvom takýchto látok je tiež porušením povinností rozhodcu. 

2.6. Rozhodca svojou prítomnosťou dbá na riadny priebeh šachového stretnutia. Bez závažných 

dôvodov neopúšťa hraciu miestnosť a hrací priestor. Zvýšenú pozornosť venuje úseku partie, 

kedy hráči nie sú povinní zapisovať svoje ťahy. 

2.7. Rozhodca má právo uložiť tresty hráčom, resp. prijať primerané opatrenie voči tretím osobám, 

ktoré svojim konaním nerešpektujú platné pravidlá. Rozhodca môže zakázať tretej osobe, ktorá 

narušuje priebeh šachového stretnutia, vstúpiť do hracej miestnosti alebo do hracieho priestoru. 

2.8. Rozhodca predchádza konfliktným situáciám a s cieľom zabezpečiť riadny priebeh stretnutia 

poučí pred začiatkom stretnutia hráčov o tempe hry ako aj o ďalších skutočnostiach, ktoré uzná 

za vhodné. 

2.9. Rozhodca si prehlbuje svoje vedomosti aj mimo pravidelnej účasti na školeniach a seminároch 

rozhodcov. Pri rozhodovaní stretnutia má k dispozícii Pravidlá šachu FIDE a ďalšie potrebné 

predpisy, na ligové stretnutia si zadováži aspoň I. spravodaj danej ligovej súťaže a má právo si od 

usporiadateľa vyžiadať aj ďalšie spravodaje pred otvorením alebo počas stretnutia. Dokumenty 

môžu byť aj v elektronickej podobe.  

2.10. Rozhodca koná tak, aby nepoškodil dobré meno šachovej hry ako aj dobré meno a vážnosť 

rozhodcov. 

2.11. Rozhodca je nekompromisný voči tým, ktorí znevažujú dobré meno šachovej hry najmä tým, 

že nastúpia na stretnutie pod vplyvom alkoholických, resp. omamných a psychotropných látok, 
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tieto počas stretnutia užívajú, správajú sa hrubo a urážlivo, neprípustne zasahujú svojimi radami 

do prebiehajúcej partie iných alebo využívajú pomoc šachových programov alebo šachových 

zdrojov v tlačenej alebo v elektronickej podobe počas prebiehajúcej partie. 

2.12. Pri ukladaní trestu podľa Pravidiel šachu FIDE rozhodca zváži závažnosť porušenia a následky, 

zavinenie osoby ako aj ďalšie okolnosti tak, aby uložil primeraný trest. 

3 Komisia rozhodcov 
3.1. Komisia rozhodcov je orgánom Výkonného výboru SŠZ a zabezpečuje riadny výkon 

rozhodcovskej činnosti, a to najmä:  

a. evidenciu rozhodcov,  

b. organizovanie školení a seminárov,  

c. delegovanie rozhodcov na ligové zápasy organizované SŠZ, prípadne turnaje 

Majstrovstiev Slovenskej republiky v šachu 

d. navrhuje rozhodcov na účasť na rozhodcovských seminároch alebo konferenciách ECU 

a FIDE, prípadne iných organizácií.  

3.2. Komisia rozhodcov vedie aktuálny zoznam rozhodcov na centrálnej úrovni. 

3.3. Predsedu Komisie rozhodcov schvaľuje Výkonný výbor SŠZ na návrh niektorého člena 

Výkonného výboru SŠZ. 

3.4. Počet členov Komisie rozhodcov a samotných členov Komisie navrhuje predseda Komisie, 

pričom prihliada na regionálny princíp,. Počet členov Komisie rozhodcov i jednotlivých členov 

Komisie následne schvaľuje Výkonný výbor SŠZ. 

3.5. Predseda Komisie rozhodcov zabezpečuje fungovanie činnosti Komisie rozhodcov, za tým 

účelom môže poveriť niektorého člena prípravou a zabezpečením podkladov na rokovanie 

a hlasovanie. 

3.6. Každý člen Komisie rozhodcov má jeden hlas. Komisia rozhodcov je uznášaniaschopná, ak sa 

na jej rokovaní alebo hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov, a rozhodnutie sa 

prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Členovia Komisie rozhodcov môžu 

hlasovať aj v písomnej alebo elektronickej forme; v takom prípade sa považuje za prítomného 

každý člen, ktorý písomne alebo v elektronickej forme vyjadril svoj názor a hlasoval. V prípade 

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Komisie rozhodcov. 

 

4 Klasifikácia rozhodcov 
4.1. Na národnej úrovni sa rozdeľujú rozhodcovia do tried od najnižšej tretej triedy po prvú triedu 

a na ústredných rozhodcov. Udeľovanie I.–III. rozhodcovskej triedy je v právomoci Komisie 

rozhodcov SŠZ, ktorá tieto práva môže delegovať na lektorov školenia, ktorí sú v zozname 

rozhodcov vedení ako lektori. Titul ústredného rozhodcu udeľoval na návrh Komisie rozhodcov 

SŠZ Výkonný výbor SŠZ, momentálne sa však tento titul už neudeľuje. 

4.2. Rozhodcovské tituly podľa FIDE sú FIDE arbiter (FIDE rozhodca, FA) a International arbiter 

(Medzinárodný rozhodca, IA). O ich udelení rozhodujú príslušné orgány FIDE. Je vhodné, aby 

kandidát na FIDE rozhodcu mal minimálne dva roky prax ako rozhodca I. triedy. 

4.3. Predpokladom rozhodovania rozhodcov I.–III. triedy je:  

a. dovŕšenie 16 rokov, 

b. bezúhonnosť (v zmysle Zákona o športe), 

c. platná rozhodcovská trieda.  
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4.4. Platnosť I.-III. rozhodcovskej triedy je 5 rokov, pokiaľ lektor na školení z dôvodu nedostatočného 

bodového zisku na teste nerozhodne o kratšej platnosti. Ak rozhodca počas platnosti svojej 

triedy neabsolvuje školenie alebo seminár rozhodcov, nie je oprávnený ďalej rozhodovať 

šachové stretnutia a toto oprávnenie získava až momentom úspešného absolvovania seminára. 

III. rozhodcovskú triedu je možné získať alebo jej platnosť predĺžiť aj po individuálnom školení 

lektorom. 

4.5. Medzinárodný rozhodca, FIDE rozhodca a Ústredný rozhodca majú tituly udelené bez časového 

obmedzenia.  

4.6. Na školení je možné zvýšenie rozhodcovskej triedy len o jeden stupeň. Zvýšenie rozhodcovskej 

triedy je povolené len vtedy, ak má rozhodca platnú II. alebo III. triedu.  

4.7. Zníženie rozhodcovskej triedy je možné  

a. na základe žiadosti účastníka na seminári,  

b. písomnej žiadosti (elektronicky) na adresu sekretariátu SŠZ,  

c. v prípade nedostatočného bodového zisku z testu na seminári.  

4.8. Rozhodca III. triedy je oprávnený rozhodovať ligové stretnutia až po druhú ligu vrátane. 

Rozhodca II. triedy je oprávnený rozhodovať ligové stretnutia až po prvú ligu vrátane. Rozhodca 

I. triedy je oprávnený rozhodovať všetky ligové stretnutia vrátane extraligy.  

4.9. Ak vznikne pochybnosť o spôsobilosti rozhodcu (vrátane rozhodcov s titulom bez časového 

obmedzenia) riadne vykonávať rozhodcovskú činnosť, môže mu Komisia rozhodcov SŠZ uložiť 

povinnosť absolvovať seminár rozhodcov a absolvovať skúšky v lehote jedného roka 

od doručenia výzvy. Ak sa dotknutý rozhodca nezúčastní na seminári alebo školení rozhodcov 

a neabsolvuje úspešne skúšku, pozastavuje sa výkon jeho rozhodcovskej činnosti až 

do preukázania spôsobilosti na výkon rozhodcovskej činnosti.  

4.10. Predpoklady na udelenie triedy: 

a. III. trieda: znalosť Pravidiel FIDE a ostatných predpisov na dostatočnej úrovni preukázaná 

úspešným absolvovaním záverečného testu. O udelení III. triedy môže rozhodnúť aj 

lektor, ktorý organizoval individuálne, resp. skupinové školenie a pripravil záverečný test. 

b. II. trieda: minimálne jednoročná prax rozhodcu III. triedy a znalosť Pravidiel FIDE 

a ostatných predpisov na dobrej úrovni preukázaná úspešným absolvovaním 

záverečného testu na školení rozhodcov. 

c. I. trieda: minimálne dvojročná prax rozhodcu II. triedy a znalosť Pravidiel FIDE 

a ostatných predpisov na výbornej úrovni preukázaná úspešným absolvovaním 

záverečného testu na školení rozhodcov. Školenie na získanie I. rozhodcovskej triedy 

musí byť minimálne v trvaní dvoch dní. Podmienkou na udelenie I. rozhodcovskej triedy 

je platná rozhodcovská licencia FIDE. 

5 Delegovanie rozhodcov 
5.1. Pri delegovaní rozhodcov na súťaže družstiev i jednotlivcov treba mať na pamäti, že ak výsledky 

daného podujatia majú byť započítané na rating FIDE (FIDE RTL), všetci rozhodcovia pôsobiaci 

na danom podujatí musia mať aktívnu licenciu rozhodcu FIDE. 

5.2. So súhlasom organizátora turnaja, resp. riaditeľa súťaže, môžu na území Slovenskej republiky 

rozhodovať aj zahraniční rozhodcovia s dostatočnou kvalifikáciou. 

5.3. Rozhodcov na jednotlivé stretnutia súťaží družstiev od 2.ligy až po extraligu deleguje riaditeľ 

príslušnej súťaže v spolupráci s Komisiou rozhodcov. Pri delegovaní prihliada na návrhy klubov 

za predpokladu, že navrhnutý rozhodca spĺňa kritériá na rozhodovanie v danej súťaži družstiev. 
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Kluby navrhnú najneskôr do termínu žrebovania aspoň dvoch rozhodcov s potrebnou 

kvalifikáciou. V prípade, že si uvedenú povinnosť nesplnia, Komisia rozhodcov deleguje 

vhodného rozhodcu, ktorý má nárok na vyplatenie cestovných náhrad a stravného od domáceho 

klubu v prípade, ak sa zápas uskutočňuje mimo sídla, v ktorom má rozhodca pobyt. 

Odmeňovanie sa riadi pravidlami odmeňovania rozhodcov schválenými Výkonným výborom SŠZ, 

dotknutá časť o odmeňovaní býva uverejnená v rozpise súťaže pre danú ligu. 

5.4.  V 3. až 5. lige rozhoduje stretnutie spravidla jeden z hráčov s minimálne III. rozhodcovskou 

triedou.  

5.5. Absencia rozhodcu nominovaného na ligové stretnutie nebráni uskutočneniu stretnutia, funkciu 

rozhodcu preberá v poradí:  

a. iný prítomný nehrajúci rozhodca; 

b. iný prítomný hrajúci rozhodca; 

c. nehrajúci kapitán družstva alebo iná nestranná, nehrajúca osoba s potrebnými 

znalosťami; 

d. hráč, na ktorom sa dohodnú kapitáni oboch družstiev; 

e. hráč určený náhodným žrebom spomedzi dvoch kandidátov navrhnutých kapitánmi 

družstiev.  

5.6. Osoba, ktorá sa stane rozhodcom šachového stretnutia, nemôže súčasne vykonávať funkciu 

kapitána družstva a je povinná poveriť inú osobu výkonom funkcie kapitána daného družstva. 

5.7. Rozhodcov na turnaje určuje spravidla organizátor turnaja. Komisia rozhodcov môže slúžiť ako 

poradný orgán. V prípade turnajov Majstrovstiev Slovenskej republiky a posledného trojkola 

extraligy schvaľuje nomináciu rozhodcov Komisia rozhodcov SŠZ. Ak bude mať Komisia 

rozhodcov voči niektorému/niektorým rozhodcom výhrady, navrhne organizátor iného/iných 

rozhodcov aj na základe odporúčaní Komisie rozhodcov. Ak je v záujme SŠZ, aby Komisiou 

rozhodcov odporúčaný rozhodca na turnaji rozhodoval napriek nesúhlasu organizátora, náklady 

takéhoto rozhodcu hradí SŠZ.  

5.8. Turnaje (vrátane súťaží družstiev), na ktorých je možnosť získať hráčsky medzinárodný titul 

(WIM, WGM, IM, GM), musí rozhodovať minimálne jeden rozhodca s titulom IA alebo FA.  

5.9. Absencia rozhodcu nominovaného na rozhodovanie turnaja nebráni uskutočneniu turnaja. 

Organizátori turnaja zabezpečia, aby neprítomnosť rozhodcu neohrozila zápis výsledkov turnaja 

na účely ratingu alebo získania medzinárodných titulov. 

6 Vzdelávanie rozhodcov a šachovej verejnosti 
6.1. Komisia rozhodcov zabezpečuje vzdelávanie rozhodcov organizovaním pravidelných školení 

a seminárov. Vedúcich školení a seminárov navrhuje Komisia rozhodcov, a to najmä spomedzi 

osôb vedených v zozname rozhodcov ako Lektor. V prípade potreby si organizátori školenia 

môžu od Sekretariátu SŠZ vyžiadať súčinnosť. 

6.2. Lektorom sa osoba stáva, ak: 

a. získa titul IA, 

b. alebo je za Lektora vymenovaná Komisiou rozhodcov. 

6.3. Komisia rozhodcov môže vymenovať rozhodcu za Lektora, ak: 

a. je držiteľom titulu FA alebo je Ústredným rozhodcom a zároveň 

b. má dlhoročnú aktívnu prax s preukázanou objektivitou rozhodovania a výbornými 

znalosťami Pravidiel šachu FIDE a ostatných predpisov.  
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6.4. Pravidelná účasť na školení a seminári rozhodcov a úspešné absolvovanie skúšky aspoň raz 

za 5 rokov je nevyhnutnou podmienkou na výkon funkcie rozhodcu. 

6.5. Účastník školenia rozhodcov sa preukazuje: 

a. Dokladom totožnosti 

b. Výpisom z registra trestov (pre preukázanie bezúhonnosti podľa Zákona o športe) 

6.6. Potvrdením o úspešnom absolvovaní školenia alebo seminára je Doklad o odbornej spôsobilosti 

na vykonávanie činnosti Športového odborníka. Doklad je vydávaný priamo na školení rozhodcov 

po úspešnom absolvovaní testu alebo po individuálnom školení. Doklad obsahuje: 

a. meno, priezvisko Športového odborníka, titul(y), 

b. dátum narodenia, 

c. číslo dokladu o odbornej spôsobilosti (SŠZ Id), 

d. dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, 

e. označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť Športového odborníka, 

f. údaj o overení bezúhonnosti. 

6.7. Komisia rozhodcov informuje rozhodcov ako aj širokú šachovú verejnosť o prijatých zmenách, 

najmä Pravidiel šachu FIDE ako aj iných predpisov, podáva k nim výklad a komentár. 

6.8. Komisia rozhodcov zbiera a vyhodnocuje podnety z rozhodovania rozhodcov, prijíma k nim 

zjednocujúce stanovisko v prípade odlišných postupov v obdobných situáciách. 

7 Disciplinárne konanie 
7.1. Disciplinárnym previnením je rozhodcom zavinené porušenie povinností rozhodcu vyplývajúcich 

z Pravidiel šachu FIDE a ostatných predpisov schválených SŠZ. 

7.2. Disciplinárne konanie o rozhodcovi sa začína na základe neanonymného písomného návrhu 

adresovaného Komisii rozhodcov zaslaného na adresu Sekretariátu SSŽ a na základe potvrdenia 

o zaplatení správneho poplatku. V odôvodnených prípadoch sa môže disciplinárne konanie začať 

aj bez návrhu O disciplinárnych previneniach rozhodcov rozhoduje v prvom stupni Komisia 

rozhodcov. Jej rozhodnutie je preskúmateľné odvolacím orgánom, ktorým je Arbitrážna komisia 

SŠZ, na základe odvolania podaného v 15-dňovej lehote od doručenia prvostupňového 

rozhodnutia adresovaného okrem previneného aj na adresu Sekretariátu SSŽ. . 

7.3. Podnet na disciplinárne konanie o rozhodcovi treba podať v lehote jedného mesiaca, odkedy sa 

navrhovateľ dozvedel o dôvode na disciplinárne konanie. Disciplinárne previnenie je premlčané, 

ak v čase podania návrhu na disciplinárne konanie uplynula už doba viac ako jedného roka 

od skutočnosti zakladajúcej dôvod na disciplinárne previnenie. Počas disciplinárneho konania 

neplynie premlčacia doba. Disciplinárne konanie sa zastaví, ak navrhovateľ podal podnet 

oneskorene alebo ak je disciplinárne previnenie premlčané.  

7.4. Disciplinárne konanie je spravidla neverejné, pričom disciplinárne obvinenému musí byť vždy 

dané právo vyjadriť sa k veci. Výsluch svedkov sa spravidla nevykonáva, svedkovia sa k veci 

vyjadrujú vo forme písomného prehlásenia, spravidla elektronickou formou. 

7.5. Ak Komisia rozhodcov nerozhodne o zastavení konania podľa bodu 7.3, uzná disciplinárne 

obvineného za vinného, ak je preukázané, že skutok, ktorý bol základom disciplinárneho 

obvinenia sa stal, skutok je disciplinárnym previnením a dopustil sa ho disciplinárne obvinený. 

Inak prehlási disciplinárne obvineného za nevinného. V rozhodnutí okrem výroku rozhodnutia 

sa uvedie odôvodnenie a poučenie o možnosti podať odvolanie voči prvostupňovému 

rozhodnutiu. Rozhodnutie podpisuje predseda Komisie rozhodcov. 
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7.6. Odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu môže podať navrhovateľ ako aj dotknutý rozhodca 

(disciplinárne obvinený). V odvolacom konaní si môže odvolací orgán vyžiadať ďalšie vyjadrenia, 

ak je potrebné doplniť dokazovanie. Odvolací orgán rozhodnutie potvrdí, ak je vecne správne, 

inak ho zmení.  

7.7. Ak príslušný orgán rozhodne, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, 

rozhodne tiež o uložení sankcie. Sankciami sú: 

a. písomné napomenutie 

b. pozastavenie výkonu činnosti až do okamihu úspešného absolvovania seminára 

rozhodcov 

c. pozastavenie výkonu činnosti až na tri roky 

7.8. Pri ukladaní sankcie prihliadne príslušný orgán na mieru zavinenia, závažnosť porušenej 

povinnosti a jej následky, predchádzajúce sankcie uložené dotknutej osobe. 

8 Prechodné ustanovenie 
8.1. Nadobudnutím účinnosti tohto znenia Rozhodcovského poriadku sa ruší platnosť doterajšieho 

Rozhodcovského poriadku schváleného 28. septembra 2008. 

 

 

Schválil Výkonný výbor SŠZ uznesením E-0011-2021 s účinnosťou od 01. 02. 2021. 

 


