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SMERNICA 
Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít 

Činnosť rozhodcov v súťažiach SZVvZ 
 
 

Hlavným cieľom navrhovanej Smernice je poskytnúť praktické rady a pokyny pri organizovaní 
rozhodcovskej činnosti, príprave a výchove rozhodcov a zodpovedných funkcionárov SZVvZ. 
 

1. Riadiace orgány činností SZVvZ 
 

1.1. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (v skratke SZVvZ) je 
záujmová organizácia vojakov v zálohe v Slovenskej republike. 

1.2. Ústredná rada SZVvZ (v skratke ÚR SZVvZ) je orgánom, ktorý riadi činnosť rozhodcov 
a rozhodcovskej komisie SZVvZ. 

 
2. Rozhodcovská komisia SZVvZ 

 
2.1. Rozhodcovská komisia SZVvZ (v skratke RK SZVvZ) ustanovuje v súlade so stanovami 

SZVvZ Ústredná rada SZVvZ. 
2.2. Postavenie, zloženie a funkcie RK SZVvZ: 

2.2.1. je priamo zodpovedná za svoju činnosť ÚR SZVvZ a má spravidla 5 členov, 
2.2.2. predstaviteľom a zodpovedným za činnosť RK je jej predseda, ktorého určujú 

členovia ÚR SZVvZ, 
2.2.3. RK zabezpečuje jednotný výklad a uplatňovanie pravidiel všetkých súťaží SZVvZ, 
2.2.4. navrhuje smernice pre činnosť rozhodcov, pripravuje a školí rozhodcov kvalifikačnej 

triedy „M“ a „A“ (ďalej KT), 
2.2.5. udeľuje a odoberá licencie rozhodcom KT „A“ a „M“ a vedie ich evidenciu, 
2.2.6. vedie evidenciu rekordov v súťažiach SZVvZ, 
2.2.7. pripravuje rozhodcov na získanie licencie, 
2.2.8. spolupracuje s ostatnými odbornými komisiami SZVvZ, 
2.2.9. rieši sťažnosti spojené s výkonom funkcií rozhodcov na súťažiach, 
2.2.10. zasadá najmenej dvakrát, spravidla trikrát (3) do roka a podáva správy z činnosti ÚR 

SZVvZ. 
 

3. Rozhodca súťaží SZVvZ a kvalifikačné triedy 
 

3.1. Rozhodca súťaží SZVvZ riadi priebeh súťaže, dozerá na dodržiavanie pravidiel a objektívne 
hodnotí výsledky, ktoré po súťaži verejne vyhlasuje. 

3.2. Rozhodca kvalifikačnej triedy „M“:   
3.2.1. rozhodcom KT „M“ sa môže stať rozhodca KT „A“, ktorý splnil nasledovné 

podmienky: 
3.2.1.1. v priebehu dvoch (2) rokov úspešne plnil podmienky povinnosti rozhodcu 

KT „A“,  
3.2.1.2. absolvoval školenie a úspešne absolvoval skúšky z predpísaných vedomostí 

pravidiel súťaži SZVvZ, 
3.2.2. rozhodca KT „M“ je oprávnený rozhodovať a potvrdzovať dosiahnuté výsledky na 

celom území SR vo funkcii Hlavného rozhodcu (HR), 
3.2.3. rozhodca KT „M“ je oprávnený rozhodovať a potvrdzovať dosiahnuté výsledky na 

medzinárodných súťažiach usporiadaných na území SR. 
3.3. Rozhodca kvalifikačnej triedy „A“: 

3.3.1. rozhodcom KT „A“ sa môže stať člen SZVvZ, ktorý splnil nasledovné podmienky: 
3.3.1.1. v priebehu dvoch (2) rokov sa aktívne zúčastňoval kvalifikačných pretekov, 
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3.3.1.2. dostal odporúčanie od Rady KVvZ sa stať rozhodcom, 
3.3.1.3. dostal odporúčanie od zástupcu oblasti, 
3.3.1.4. absolvoval školenie a úspešne zložil skúšky z predpísaných vedomostí 

pravidiel súťaži SZVvZ pre KT „A“, 
3.3.1.5. člen SZVvZ, ktorý dosiahol vek dvadsaťjeden (21) rokov. 

3.3.2. Rozhodca KT „A“ je oprávnený rozhodovať a potvrdzovať dosiahnuté výsledky na 
celom území SR aj vo funkcii rozhodcu HR mimo súťaží Majstrovstiev SR 
a medzinárodných súťaží na území SR. 

 
4. Povinnosti a práva rozhodcu 

 
4.1. Povinnosti rozhodcu: 

4.1.1. neustále sa starať o svoj odborný rast, 
4.1.2. vykonávať delegovanú funkciu rozhodcu v kvalifikačných pretekoch podľa 

rozhodnutia RK SZVvZ prostredníctvom viceprezidenta pre športovú činnosť, 
4.1.3. neodkladne hlásiť príslušnej RK zmeny v osobných údajoch (zmena adresy, 

kontaktu, mena, ...), 
4.1.4. ak sa na delegovanú súťaž, z vážnych dôvodov, nemôže dostaviť, je povinný toto 

hlásiť organizátorovi pretekov a viceprezidentovi pre športovú činnosť, 
4.1.5. hlavný rozhodca je povinný zo súťaže vyhotoviť písomnú správu a zaslať do sedem 

(7) dní po ukončení súťaže na adresu ústredia SZVvZ alebo doručiť osobne prípadne 
kuriérom, 

4.1.6. napomáhať rozvoju rozhodcovskej činnosti na úseku súťaží SZVvZ. 
4.2. Práva rozhodcu : 

4.2.1. byť delegovaný ako rozhodca súťaže podľa osobnej špecializácie a kvalifikačnej 
triedy, 

4.2.2. pri výkone funkcie pri kvalifikačných pretekoch majú delegovaní rozhodcovia nárok 
na úhradu nákladov na odmenu podľa platných noriem a predpisov (príloha č. 8), 

4.2.3. potvrdzovať svojim podpisom svoje rozhodnutia a výsledky pretekov. 
 

5. Vzdelávanie rozhodcov 
 

5.1. Školenie rozhodcov, internátna alebo prerušovaná príprava, príslušnej kategórie 
a kvalifikácie podľa stanoveného programu. Absolvovanie školenia je podmienkou pre 
získanie kvalifikácie rozhodcu alebo jej zvýšenie. 

5.2. Doškoľovanie rozhodcov, doplňovanie a rozširovanie vedomostí v rovnakej KT sa spravidla 
vykonáva pri zmenách pravidiel súťaží SZVvZ a prolongáciách rozhodcovských licencií. 
Seminár, doškoľovanie je zamerané na rozšírenie vedomostí. 

5.3. Na vzdelávanie rozhodcov budú zaradené tie osoby, ktoré spĺňajú body pre rozhodcov KT 
„M“ a „A“. 

5.4. Školenie rozhodcovia absolvujú povinne každý rok. 
5.5. Menný zoznam rozhodcov, ktorý majú absolvovať školenie bude každoročne pred sezónou 

zverejnený na webe SZVvZ. 
5.6. Po absolvovaní školenia a skúšok budú rozhodcovia s licenciou zverejnení na webe SZVvZ. 
5.7. Pre všetky formy školenia rozhodcov musí organizátor (RK) spracovať: 

5.7.1. obsahový program a rozpočet finančných nákladov na akciu, 
5.7.2. zoznam funkcionárov a účastníkov školenia, určiť vedúceho školenia, ktorý 

pripravuje učebný program, MTZ, lektorov a študijné materiály, 
5.7.3. zodpovedá za včasné zaslanie pozvánok.  

5.8. Lektor(i) 
5.8.1. Lektor je kvalifikovaný a skúsený odborník v rozhodcovskej činnosti, má znalosti 

z pravidiel a smerníc SZVvZ, ktorého deleguje RK SZVvZ.  
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5.8.2. Zodpovedá za spracovanie evidenčných materiálov zo školenia zasiela vyhodnotenie 
viceprezidentovi pre športovú činnosti. 

5.9. Skúšobná komisia je v počte minimálne troch členov: 
5.9.1. predseda skúšobnej komisie je člen RK (spravidla predseda RK alebo člen ÚR), 
5.9.2. člen ÚR je  spravidla viceprezident pre športovú činnosť, 
5.9.3. členov skúšobnej komisie navrhne RK a ÚR schvaľuje. 

5.10. Skúšky 
5.10.1. Písomné preskúšanie vedomostí formou testu.  
5.10.2. Kto absolvoval test s hodnotením „nedostatočný“ nepokračuje v ústnej skúške. 
5.10.3. Ústna skúška sa vykonáva pri hodnotení „dobrý“. 
5.10.4. Pri nekalom vykonávaní (podvádzaní) skúšok bude skúšaný vylúčený zo skúšok. 

5.11. Hodnotenie 
5.11.1. Písomný test obsahuje tridsať otázok. 
5.11.2. Hodnotenie skúšajúcich z testov je v nasledujúcej tabuľke:  

 
 Počet správnych odpovedí z testu minimálne 
 výborný dobrý nedostatočný 

KT „M“ 27 22 21 a menej 
KT „A“ 24 20 19 a menej 
 

5.11.3. Vyhodnocovací formulár je v prílohe č.1. 
5.11.4. Kto dosiahol hodnotenie „dobrý“ pokračuje v preskúšaní ústnou skúškou. 
5.11.5. V prípade ak skúšaný pre KT „M“ nedosiahne správnych odpovedí v počte 22, ale 

splní počet správnych odpovedí pre KT „A“ dostane licenciu pre KT „A“,  
5.11.6. Ústne preskúšanie vykonávajú členovia skúšobnej komisie. 
5.11.7. Celkové výsledné hodnotenie skúšaného absolventa hodnotí skúšobná komisia 

podľa hodnotení jednotlivých skúšok. 
5.12. Protokol o vykonaní skúšok je v prílohe č. 2). 
5.13. Obsah prednášok a školení prípravy rozhodcov (vzor) je v prílohe č. 3. 

 
6. Evidencia rozhodcov 

6.1. Obsahovo úplná a zodpovedne vedená evidencia rozhodcov je pre činnosť RK SZVvZ nutná 
a potrebná. Vzor evidenčného listu rozhodcu je v prílohe č. 4. 

6.2. Rozhodcovské licencie udeľuje; čísla licencií prideľuje a eviduje: 
6.2.1. KT „M“ - udeľuje prezídium SZVvZ  (M-101/2021, ...), prvé písmeno znamená KT, 

číslo pred lomkou značí poradové číslo licencie, číslo za lomkou značí pre uvedený 
rok, 

6.2.2. KT „A“ - udeľuje prezídium SZVvZ (A-101/2021, ...), prvé písmeno znamená KT, 
číslo pred lomkou značí poradové číslo licencie, číslo za lomkou značí pre uvedený 
rok, 

 
7. Doba platnosti rozhodcovských licencií a ich prolongácie 

 
7.1. Licencie KT „M“ a „A“  

7.1.1. Licencie KT „M“ a „A“ majú platnosť pri splnených podmienkach pre vykonávanie 
činnosti a pre prolongáciu (absolvovať školenia, úspešne skúšky, seminár a 
vykonávať funkcie rozhodcov, alebo hlavných funkcionárov na kvalifikačných, 
medzinárodných súťažiach, na M SR a súťaží na ich úroveň postavených), na dobu 
jeden kalendárny rok. 

7.2. K zrušeniu licencie rozhodcu dochádza z nasledovných dôvodov: 
7.2.1. jeho úmrtím, 
7.2.2. na základe vlastnej žiadosti, 
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7.2.3. zánikom členstva v SZVvZ, 
7.2.4. na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo pri hrubom viacnásobnom porušovaní 

rozhodcovských povinností mu bude pozastavená činnosť na základe návrhu RK 
a viceprezidenta pre športovú činnosť. ÚR SZVvZ rozhoduje následne o zrušení jeho 
licencie rozhodcu. 

 
8. Ustanovenie o rekordoch v súťažiach klubov SZVvZ 

 
8.1. Rekord SR (ďalej iba rekord) jednotlivca alebo družstva je najvyšším výkonom dosiahnutým 

v počte bodov. Rekord môže byť priznaný iba členom SZVvZ. 
8.2. Za rekord sa uznávajú výkony dosiahnuté v disciplínach, ktoré stanovujú pravidlá súťaží 

SZVvZ. Rekord možno utvoriť iba v priamom stretnutí a to: 
8.2.1. na majstrovstvách SR, 
8.2.2. na kvalifikačných súťažiach organizovaných SZVvZ. 

8.3. Povinnosťou HR je spísať protokol o vytvorení - vyrovnaní rekordu, zaslať overenú 
výsledkovú listinu z kvalifikačných pretekov s podpismi HR, PHK a organizátora pretekov, 
kde bol rekord dosiahnutý.  

8.4. K protokolu musia byť priložené: 
8.4.1. terče z rekordného výsledku, 
8.4.2. výsledkovú listinu, 
8.4.3. protokol o dosiahnutí rekordu (príloha č. 6). 

8.5. Protokol s uvedenými náležitosťami odovzdá/zašle/doručí kuriérom organizačný výbor 
viceprezidentovi SZVvZ pre športovú činnosť do 7 dní od ukončenia súťaže. 

8.6. Rozhodcovská komisia SZVvZ vydáva do 30 dní po skončení posledných pretekov 
Majstrovstiev SR prehľad platných rekordov SR. 
 

9. Odmeňovanie rozhodcov SZVvZ 
9.1. Stravovanie 

9.1.1. Pri zabezpečenom spoločnom stravovaní v rozsahu ako ostatní účastníci. 
9.1.2. Ak nie je zabezpečené stravovanie poskytuje sa finančná náhrada v zmysle zákona 

283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení platnom v dobe konania akcie. 
9.2. Cestovné 
Vyplácanie cestovných náhrad rozhodcov sa riadi podľa Smernice č. 7 o správe a hospodárení 
s majetkom SZVvZ. 
 
9.3. Ubytovanie 

9.3.1. Pri hromadnom zabezpečení ubytovania usporiadateľom akcie, ako ostatní účastníci. 
9.3.2. Pri individuálnom ubytovaní bude ubytovanie preplatené na základe predloženého 

účtu z ubytovacieho zariadenia. Povoľuje sa ubytovanie v hoteloch kategórie max. 
s tromi hviezdičkami (***). Ubytovanie v hoteloch kategóriách vyšších len po 
predchádzajúcom dohovore s usporiadateľom (pokiaľ nie je možné ubytovanie 
v nižších kategóriách). 

9.4. Odmeny za rozhodcovskú činnosť prislúchajú hlavnému rozhodcovi a PHK 
9.4.1. Kvalifikačné preteky: 20,00 €/deň, z toho 10,- € usporiadateľ a 10,- € SZVvZ. 
9.4.2. Majstrovstvá SR:  25,00 €/deň, z toho 10,- € usporiadateľ a 15,- € SZVvZ. 
9.4.3. hlavnému rozhodcovi prislúcha paušálne jednorazová suma 5,00 € za súťaž, na 

náklady spojené so spracovaním a odoslaním správy, 
9.4.4. najnižšia odmena ostatných rozhodcov, ktorých si stanoví a zaplatí usporiadateľ vo 

výške 10,- €. 
9.4.5. refundácia (úhrada) ušlej mzdy sa neposkytuje. 
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10. Záverečné ustanovenia 

 
10.1. Platnosť smernice  

10.1.1. Smernicu schválila ÚR SZVvZ na svojom zasadaní dňa  6.6.2020 v Bratislave. 
10.1.2. Smernica č. 1 nadobúda platnosť od 7.6.2020. 

10.2. Rozhodcovské licencie, ktorým skončila platnosť v rokoch 2019 a 2020, ostávajú 
v platnosti iba pre rok 2020. 

10.3. Od 1.1.2021 končí platnosť licencií všetkým rozhodcom, ktoré platili do 31.12.2020. 
 
 
 
 

Michal Kvanta, v.r. 
Prezident SZVvZ 
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Zoznam príloh k smernici 
 
 
 

Príloha č. 1 - Vyhodnotenie písomného testu a ústnej skúšky 
Príloha č. 2 - Protokol o skúške 
Príloha č. 3 - Obsah prednášok a školení prípravy rozhodcov 
Príloha č. 4 - Evidenčný list rozhodcu 
Príloha č. 5 - Výkaz činnosti rozhodcu 
Príloha č. 6 - Protokol s prihláškou k udeleniu vytvorenia alebo vyrovnania rekordu SZVvZ 
Príloha č. 7 - Označenia rozhodcov 
Príloha č. 8 - Finančné náležitosti rozhodcu pri akciách 
Príloha č. 9 - Správa hlavného rozhodcu 
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Príloha č. 1 

Vyhodnotenie písomného testu a ústnej skúšky 
  

 
 

 Meno a priezvisko, KVvZ  

1 
a   

11 
a   

21 
a  

b   b   b  
c   c   c  

2 
a   

12 
a   

22 
a  

b   b   b  
c   c   c  

3 
a   

13 
a   

23 
a  

b   b   b  
c   c   c  

4 
a   

14 
a   

24 
a  

b   b   b  
c   c   c  

5 
a   

15 
a   

25 
a  

b   b   b  
c   c   c  

6 
a   

16 
a   

26 
a  

b   b   b  
c   c   c  

7 
a   

17 
a   

27 
a  

b   b   b  
c   c   c  

8 
a   

18 
a   

28 
a  

b   b   b  
c   c   c  

9 
a   

19 
a   

29 
a  

b   b   b  
c   c   c  

10 
a   

20 
a   

30 
a  

b   b   b  
c   c   c  

 

Ústna skúška – hodnotenie:  
 

 
 

  

Hodnotenie (počet bodov)  Hodnotiteľ – meno, priezvisko a podpis 

  



Činnosť rozhodcov v súťažiach SZVvZ                   Smernica č. 1/SZVvZ-2020 

Strana	9 

Príloha č. 2 
 

Protokol o vykonaní skúšok 
rozhodcov SZVvZ na KT „        “ 

 
 
Miesto:   Dátum:   Vedúci školenia:  
        
 
 

       

P.č. Meno Priezvisko Dátum 
narodenia. 

Výsledok 
testu 

Výsledok 
ústnej skúšky Celkové hodnotenie 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Zloženie skúšobnej komisie:   
    

 Meno a priezvisko Číslo licencie Podpis 
Predseda:    
Členovia    
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Príloha č. 3 
 
 

Obsah prednášok a školení prípravy rozhodcov 
 
 
 
 

P.č. Obsah témy Čas témy v min. 
KT „M“ KT „A“ 

1. Organizačná štruktúra SZVvZ 10 10 
2. Smernica pre činnosť rozhodcov SZVvZ 20 20 
3. Organizačné zabezpečenie súťaží SZVvZ 10 10 
4. Pravidlá streleckého viacboja 20 20 
5. Pravidlá streleckého trojboja 20 20 
6. Pravidlá streľby zo SZ-58 20 20 
7. Pravidlá REPIKO 20 20 
8. Všeobecné pravidlá súťaží SZVvZ 30 30 
9. Bezpečnostné pravidlá 20 20 
10. Písomný test 20 20 
11. Ústne skúšky 20 20 
12. Vyhodnotenie celého zamestnania 50 50 

    

 S p o l u (minút) 260 260 
 

Po každých cca 60 min. prednášok je plánovaná 10 min. prestávka. 
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Príloha č. 4 

Evidenčný list rozhodcu SZVvZ 

 

Priezvisko:   

Meno:   

Titul:   

Dátum narodenia:   

   

Adresa trvalého bydliska:   

PSČ, mesto:  Ulica a č. domu:  

Telefón č.    

Mobil č.:    

E-mail:    
 

Získanie rozhodcovských kvalifikačných tried: 
Evid. č. rozhodcu  KT  „ M “ KT  „ A “ 

 
Získal dňa   

Platí do   

 Platí do   

 Platí do   

 Platí do   

 Platí do   

 

Druh školenia Miesto školenia Dátum školenia Poznámka 

    

    

    

    

    

    

  

FOTO 

30 x 35 mm 
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Príloha č. 5 

Výkaz činnosti rozhodcu SZVvZ 

 

Priezvisko:  

Meno:  

Titul:  

Dátum narodenia:  

Adresa bydliska:  

Číslo licencie rozhodcu:  

 
 

Dátum Miesto pretekov Názov pretekov Funkcia Potvrdenie účasti 
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Príloha č. 6  

 
P R O T O K O L 

s prihláškou k udeleniu vytvorenia alebo vyrovnania rekordu SZVvZ 
jednotlivec – družstvo* 

 
 

Disciplína:  

Dosiahnutý výsledok:  

Dátum pretekov:  

Názov pretekov:  

Miesto konania pretekov:  

 
 

Rekord vytvoril 
 
Meno a Priezvisko: Meno a priezvisko 

 Meno a priezvisko 

 Meno a priezvisko 

Číslo preukazu SZVvZ:  

Klub SZVvZ:  

Zbraň - typ:  

Použité strelivo:  

Predseda hodnotiacej komisie: 
(meno, podpis) 

Meno a priezvisko  podpis 

Hlavný rozhodca: 
(meno, podpis) 

Meno a priezvisko  podpis 

  
Neoddeliteľné prílohy: Výsledková listina – počet listov:  

 Počet terčov:  
   
 
* nehodiace sa prečiarknuť 
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Príloha č. 7 
 

 
 

Označenie rozhodcov 
 
 
 
 
 

Slovenský zväz vojakov v zálohe 
 

FOTO 
30 x 35 mm 

 
  Číslo licencie rozhodcu 

  M-100/2021 
   

Ing. Vladislav ROZHODCOVSKÝ 
   

 
 
 
 
 
  

Pečiatka 
SZVvZ 



Činnosť rozhodcov v súťažiach SZVvZ                   Smernica č. 1/SZVvZ-2020 

Strana	15 

 
Príloha č. 8 

 
 

Finančné náležitosti rozhodcu pri akciách 
 
 
1. Stravovanie 

1.1. Pri zabezpečenom spoločnom stravovaní v rozsahu ako ostatní účastníci. 
1.2. Ak nie je zabezpečené stravovanie poskytuje sa finančná náhrada v zmysle zákona 283/2002 

Z.z. o cestovných náhradách v znení platnom v dobe konania akcie. 
2. Cestovné 

Vyplácanie cestovných náhrad rozhodcov sa riadi podľa Smernice č. 7 o správe a hospodárení 
s majetkom SZVvZ. 
 

3. Ubytovanie 
3.1. Pri hromadnom zabezpečení ubytovania usporiadateľom akcie, ako ostatní účastníci. 
3.2. Pri individuálnom ubytovaní bude ubytovanie preplatené na základe predloženého účtu 

z ubytovacieho zariadenia. Povoľuje sa ubytovanie v hoteloch kategórie max. s tromi 
hviezdičkami (***). Ubytovanie v hoteloch kategóriách vyšších len po predchádzajúcom 
dohovore s usporiadateľom (pokiaľ nie je možné ubytovanie v nižších kategóriách). 

4. Odmeny za rozhodcovskú činnosť: 
4.1. kvalifikačné preteky:  20,00 €/deň, z toho 10,- € usporiadateľ a 10,- € SZVvZ; 
4.2. majstrovstvá SR   25,00 €/deň, z toho 10,- € usporiadateľ a 15,- € SZVvZ; 
4.3. hlavnému rozhodcovi prislúcha paušálne jednorazová suma 5,00 € za súťaž, na náklady 

spojené so spracovaním a odoslaním správy, 
4.4. refundácia (úhrada) ušlej mzdy sa neposkytuje. 
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Príloha č. 9 

 

Správa hlavného rozhodcu 
 
 
Meno HR:  Číslo licencie:  

Zo súťaže:  

Miesto súťaže:  Dátum:  

Usporiadateľ:  

Riaditeľ súťaže:  

Predseda organizačného výboru:  

Zástupca pretekárov:  

 

Technické a organizačné zabezpečenie 
 
1. Technická obsluha: .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

2. Vybavenosť streleckých stanovíšť: ......................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

3. Podmienky pre činnosť HK: .................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

4. Spôsob vykonania losovania: .................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

5. Počet štartujúcich (družstvá, muži, ženy, zahraniční): ............................................................ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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6. Rozhodcovský zbor 
P.č. Meno rozhodcu Č. licencie Zaradenie Hodnotenie 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

Protesty - riešenie: ..................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Dosiahnuté rekordy (meno, disciplína, hodnota): ................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Rôzne: ...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 
Vyplnené odošlite alebo doručí na adresu SZVvZ: 

Slovenský zväz vojakov v zálohe 
viceprezident pre športovú činnosť 
Hradská 79 
821 07 Bratislava 
 

Dátum :       Podpis: 


