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OD:  Dušan Vanický  
 Predseda rozhodcovskej a medzinárodnej komisie SZJ 

KOMU: VV SZJ 

ČO: METODICKÝ LIST PRE ROZHODCOV SZJ DÁTUM: 03.01.20 19 

 
 
  
 
METODICKÝ LIST PRE ROZHODCOV SZJ  
 
 
 
Tento materiál popisuje organizáciu a spôsob práce komisie riadiacej rozhodcov 
a medzinárodné vzťahy. Zároveň má za cieľ napomôcť rozhodcom v orientácii 
v dokumentoch a procesoch SZJ. 
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1. ORGANIZÁCIA ROZHODCOV v SZJ 
 

V zmysle stanov SZJ, Generálne zhromaždenie volí do Výkonného výboru predsedu 
Rozhodcovskej a Medzinárodnej Komisie. (RMK) 
Predseda RMK navrhuje Výkonnému výboru zloženie RMK, ako aj obsah jej činnosti. 
 

Rozhodcovská a Medzinárodná Komisia (RMK) 
RMK zodpovedá za  
• Vzdelávanie a certifikáciu rozhodcov (pretekových funkcionárov) v zmysle 

smerníc a predpisov World Sailing 
• Preklady pravidiel  a ďalších dokumentov, týkajúcich sa organizovania pretekov. 
• Prípravu návrhov a zmien smerníc SZJ 
• Návrhy VV na zloženie pretekových funkcionárov na významných pretekoch v 

SVK 
• Návrhy VV na zloženie Odvolacej komisie 
• Reprezentáciu SZJ v medzinárodných organizáciách, v ktorých je SZJ začlenený 

(WORLD SAILING, EUROSAF) 
 
RMK spolupracuje s ostatnými komisiami VV, za účelom napĺňania cieľov komisie 
Členov RMK menuje VV na základe návrhu voleného predsedu URK. 
 

Zloženie a Rokovací poriadok RMK 
• Do RMK navrhuje jej predseda spravidla po jednom zástupcovi z každej oblasti 

KVO a jedného zástupcu meračov. 
• Rokovania RMK sa zúčastňujú všetci jej členovia hlasom rozhodujúcim. 
• Predseda RMK môže na rokovanie prizvať ďalších členov s hlasom poradným. 
• Rokovania RMK prebiehajú hlavne elektronickou komunikáciou, v odôvodnených 

prípadoch osobne a vedie ich predseda RMK. 
 

Odvolacia komisia SZJ (OK) 
OK rieši menom SZJ: 
• odvolania voči rozhodnutiam Protestných komisií a  
• žiadosti o interpretáciu podľa pretekových pravidiel jachtingu.  
 
Členov OK menuje VV na základe návrhu RMK. 
Rokovania OK prebiehajú hlavne elektronickou komunikáciou, v odôvodnených 
prípadoch osobne a vedie ich menovaný predseda danej OK. 
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2. VZDELÁVANIE A KVALIFIKÁCIA ROZHODCOV 
SZJ privíta v svojich radoch záujemcov o rozvoj svojich schopností. Ak máte záujem o prácu 
v niektorej z uvedených oblastí, kontaktujte prosím sekretariát  SZJ. www.sailing.sk 
Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02/49249206, Mobil: +421 918 529 304, e-mail: jachting@sztk.sk, 
web:  
alebo priamo predsedu URK: 
Dušan Vanický, Bystrická 4, 040 01 Košice, Tel: 0907 905 558, vanicky@rasax.sk 
 

Špecializácie a Kvalifikačné Stupne 
Jednotný názov ROZHODCA sa používa na spoločné označenie viacerých špecializácií pretekových 
funkcionárov. 
Kvalifikačné stupne v jednotlivých špecializáciách prideľuje SZJ na návrh URK podľa smernice 
o vzdelávaní športových odborníkov s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SZJ. 
Smernica je zverejnená na adrese   http://sailing.sk/Doc/Smernica_rozhodcovia.pdf a v súčasnosti 
pokrýva nasledujúce špecializácie a kvalifikačné stupne: 

Špecializácia ( typ odbornosti) Kvalifikačný stupeň názov 

PRETEKOVÝ ROZHODCA - rozhodca 1 Klubový rozhodca 
 2 Regionálny rozhodca 
 3 Národný rozhodca 
 4 Medzinárodný rozhodca 

PROTESTOVÝ ROZHODCA - sudca 1 Regionálny sudca 
 2 Národný sudca 
 3 Medzinárodný sudca 

TECHNICKÝ KOMISÁR -merač 1 Merač 
 2 Národný merač 
 3 Medzinárodný merač 

 

Zaslúžilý Rozhodca 
SZJ môže na návrh URK, spravidla za dlhoročnú a významnú rozhodcovskú prácu, vyznamenať  
člena SZJ menovaním za zaslúžilého rozhodcu. http://sailing.sk/Doc/F6_vyznamenania_SZJ.pdf 
 

Lektor 
SZJ pozve vhodných kandidátov na lektorov, z radov skúsených odborníkov. 
Nutné požiadavky pre funkciu lektora sú: 
• Výborná znalosť pretekových pravidiel a ich interpretácií, manuálov a predpisov, 
• Skúsenosť v práci rozhodcu,  
• Schopnosť viesť kurzy, 
• Znalosť podkladov na semináre,  
• Prezentačné schopnosti. 

 

Administratíva 
SZJ zabezpečuje v spolupráci s RMK: 
• Centrálnu evidenciu športových odborníkov a ich kvalifikácie. 
• Prípravu a prevádzanie školení 
• Vystavovanie certifikátov 
• Prípravu inštruktorov  
• Prípravu odborných materiálov 
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3. PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE RMK 
 
RMK má za cieľ prispieť k programu SZJ v nasledujúcich oblastiach: 
 

Zvyšovanie popularity jachtingu na Slovensku 
 

1. Získať a školiť nových pretekových  funkcionárov. 
2. Zabezpečením kvalitných pretekových funkcionárov dosiahnuť  

o popularizáciu moderných spôsobov pretekania  
o jednotný štýl rozhodovania, zhodný s medzinárodným trendom. 

3. Medzinárodné kontakty s pretekovými funkcionármi využiť na propagáciu 
jachtárskych podujatí v SVK. 

4. Odborne podporiť rozvojové programy SZJ pre mládež 
 
 

Zvyšovanie kvality jachtingu na SVK 
 

5. Uplatňovať smernice a predpisy  ISAF, ktoré sa týkajú organizácie pretekov 
6. Prípravou a aktualizáciou školiacich materiálov zabezpečiť odbornú teoretickú 

i praktickú prípravu pretekárov a pretekových funkcionárov tak, aby boli schopní 
rastu a porovnania na medzinárodnej úrovni. 

7. Viesť pretekárov k zásadám čestného pretekania a fair play 
8. Odborne podporiť organizovanie vrcholných športových podujatí. 

 
 

Upevňovanie začlenenia do štruktúr 
 

9. Podporovať a zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu SZJ v štruktúrach na Slovensku: 
(Ministerstvo zodpovedajúce za šport,  SOV, SPOV, NŠC,  
SZTK. KŠZ,  Asoc. Vysokoškolského športu, Asoc. Športu na ZŠ, ASOc. Športu, Centrum 
vrcholového športu, Centrum talentovanej mládeže,“, atd...) 

10. Podporovať a zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu SZJ v medzinárodných štruktúrach. 
(WS, EUROSAF, medzinárodné Asoc. Lodných tried ...) 

 
 
 
Dušan Vanický 


