
  

  

 

 

 

 

 

 

 KRO-PP/8/2021-2022 

Rozhodnutie KRO SZFB 

 

Meno a priezvisko rozhodkyne:  Anna Bajtošová 

  

            vo veci pochybenia rozhodkyne počas rozhodovania celonárodných zápasov v sezóne 2021/22  v 

zmysle Súťažného poriadku SZFB, Sadzobníka pokút pre rozhodcov SZFB, Príkladového sadzobníka 

poriadkovýc-h pokút sezóna 2021/22 a Príručky rozhodcov 2019/2020  

rozhodla 

 

o udelení pokuty 20 eur a pozastavení nominácii na celoštátne zápasy počas sezóny 2021/2022 

 

Odôvodnenie: Rozhodkyňa pochybila nasledovne:   

25.9.2021 – JEX – 3/413 – nesprávne meranie trestov 

 

KRO po preštudovaní prípadu počas zápasu 3. kola kód zápasu 413 extraligy juniorov konaného 25.9.2021 

dospela k rozhodnutiu tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. KRO má za to, že 

rozhodkyne prejavili takú mieru neznalosti pravidiel, ktorá je nezlučiteľná s vedením zápasov na celoštátnej 

úrovni. Zároveň je nemysliteľné, aby rozhodkyne počas zápasu kontaktovali akúkoľvek tretiu osobu 

s dotazom ohľadne pravidiel. KRO je toho názoru, že týmto nesprávnym rozhodnutím bol ovplyvnený zápas 

aj napriek fair-play gestu od súpera. Na záver KRO konštatuje, že postup rozhodkýň počas zápasu bol 

absolútne neprijateľný a poškodzuje meno nielen rozhodcov, ale aj športu ako takého. 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa.  
Odvolať sa môže len ten, o ktorého právach a povinnostiach disciplinárny orgán rozhodol. Za jednotlivca nemôže podať odvolanie nikto 
iný, než on sám. Za družstvo alebo klub sa môže odvolať len klub prostredníctvom zástupcov oprávnených rokovať za klub podľa 
Evidenčnej karty.  
Odvolanie sa podáva písomne dokladovateľným spôsobom do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia KRD, a to k príslušnému 
odvolaciemu orgánu.  
Odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku vo 
výške a za podmienok stanovených v Odvolacom poriadku SZFB.  
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