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Športovo-technická komisia  

Šachového zväzu Nitrianskeho kraja 
 

vydala  

 

Rozhodnutie č. 1/2018 
 

podnetu subjektu 
 

KŠC Komárno 
 

vo veci  
 

pokuty za nenastúpenie hráča základnej zostavy v priebehu celej sezóny 
 

Právna veta: V termíne určenom SPD nebol zaplatený protestný vklad, čo je závažný procesný 
nedostatok, pre ktorý podnet nespĺňa nevyhnutné požiadavky riadne podaného protestu v zmysle SPD. 
Z toho dôvodu ho ďalej nie je možné posudzovať ani po hmotno-právnej stránke. (Čl. 9.2 SPD) 

 

Podávateľ podnetu uviedol:  
 
V zmysle súťažného poriadku udelil vedúci 4.ligy pokutu nášmu hráčovi, Jánovi Ábrahámovi, za 
nenastúpenie počas celej sezóny za družstvo KŠC Komárno D. Keďže tento rok sa hrala 4.liga B1 vo 
dvoch skupinách a KŠC Komárno hralo v skupine s 6 členmi z ktorej nepostúpilo do záverečného kola 8 
družstiev, mal náš hráč možnosť nastúpiť v 5 partiích počas celej sezóny. Jan Ábrahám je dlhodobým, 
ceneným členom nášho šachového klubu ale vzhľadom na jeho vek už nemá takú pružnosť bojovať za 
nás v každom kole za nás ako to bývalo za jeho mladosti;. Je samozrejme pochopiteľné, že sa udeľujú 
pokuty za celosezónne nenastúpenie hráčov, pokiaľ sezóna trvá pol roka a 11 zápasov. Pritom pri 
sezóny trvajúcej 2-3 a 5 zápasov je odôvodnenie týchto pokút viacej otázne. Pán Ábrahám trpí 
vzhľadom na svoj vek viacerým nemociam a má aj rozsiahlu rodinu, ktorej bude chcieť z pochopiteľných 
dôvodov sa venovať. Preto Vás žiadam o odpustenie pokuty za nenastúpenie hráča a taktiež o 
odpustenie limitácie nebyť zaradení do základnej zostavy v nasledujúcej sezóne. 
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Pokrytie záležitosti pravidlami: 
 
Článok 9.2 SPD 

Protestný a odvolací vklad Protesty a odvolania musia byť doložené poplatkom, ktorý protestujúci 
bezodkladne, najneskôr nasledujúci deň po podaní protestu zaplatí vo výške, stanovenej v Sadzobníku 
poplatkov a pokút. Poplatok sa poukazuje na účet SŠZ v súťažiach riadených VV SŠZ a v súťažiach 
riadených KŠZ na účet príslušného KŠZ. 

Článok 5.2 SPD 

Každý hráč základnej zostavy (kmeňový aj licenčný) musí v priebehu súťažného ročníka odohrať aspoň 
jednu partiu za toto družstvo. Za nedodržanie tohto pravidla bude uložená pokuta podľa aktuálneho 
Sadzobníka poplatkov a pokút SŠZ a v ďalšom ročníku pri zaradení do akéhokoľvek družstva toho istého 
klubu sa tento hráč nezapočítava do limitu základnej zostavy. 

Rozpis 4. ligy B1 

17. Sadzobník pokút a poplatkov: 
A. Pokuty   

➢ Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy  
v priebehu celej súťaže  

8,- €  

 

Stanovisko ŠTK ŠZNK: 

 
Procesné hľadisko: 

Podnet bol podaný 1 deň po vydaní rozhodnutia (rozhodnutie 20. marca, podnet 21. marca), a je teda 
splnená 3-dňová lehota. 
 
Protest proti rozhodnutiu riaditeľa sa podáva v zmysle SPD komisii ŠTK, jej predsedovi. Avšak vzhľadom 
na nepresné určenie v poučení rozhodnutia, je možné akceptovať poslanie podnetu predsedovi ŠZNK, 
ktorý ho preposlal ŠTK. 
 
V termíne určenom SPD nebol zaplatený protestný vklad, čo je závažný procesný nedostatok, pre ktorý 
podnet nespĺňa nevyhnutné požiadavky riadne podaného protestu v zmysle SPD. Z toho dôvodu ho 
ďalej nie je možné posudzovať ani po hmotno-právnej stránke. (Čl. 9.2 SPD) 
 
Hmotno-právne hľadisko: 
SPD hovorí o tom, že hráč v základnej zostave musí odohrať aspoň 1 partiu, inak nasleduje postih vo 
forme pokuty a v prípade budúceho zaradenia do základnej zostavy, navýšenie počtu členov ZS takého 
tímu o tohto hráča navyše. 
 
Pokuta v Sadzobníku SŠZ je od 20 do 50 eur. V rozpise 4. ligy B1 bola uvedená pokuta 8 €. Rozpis bol 
písaný pre túto konkrétnu súťaž s vopred známym počtom kôl. Krajský predpis má v tomto prípade 
prednosť pred SŠZ predpisom. Takže pokuta je určená jednoznačne. 
 
Rovnaká pokuta bola udelená ďalším dvom tímom. 
 
Argumentáciu, že ide iba o 5 kôl, nepovažujeme za relevantnú - jednak bola známa vopred a jednak 
máme napríklad aj súťaž 5B13, kde sa hrá tiež na 5 kôl a ustanovenia SPD tam platia tiež.  
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Tolerovaná prax pri udeľovaní najnižšej možnej pokuty za nenastúpenie v celej sezóne býva v prípadoch 
dlhodobého odcestovania v zahraničí, prípadne vážnych zdravotných problémov. Avšak ani v týchto 
prípadoch sa neupúšťa od sankcie týkajúcej sa budúcej sezóny. Keďže nejde o tieto prípady nie sme 
zástancami toho, aby sa upúšťalo od finančnej sankcie, nakoľko potom by sa dalo v každom prípade 
"niečím" argumentovať a sankcia by stratila akúkoľvek reálnu uplatniteľnosť. Ako argumentácia v 
tomto smere bola uvedená vek a rodinné záväzky. 
 

Záver: 
 
Po hmotnej stránke nevidíme priestor na upustenie od sankcie. Po procesnej stránke je veľmi závažný 
nedostatok neuhradenie protestného vkladu - v takom prípade nie je možné podnet ani považovať za 
protest, a teda ani o ňom po hmotnej stránke rozhodovať. 
 
Protest sa zamieta z dôvodu nezaplatenia protestného vkladu. Z riešenia veci bol vylúčený subjekt, 
ktorý o veci rozhodoval v prvom stupni. 

 
 
 

Výsledok posúdenia a hlasovania: 

 
podnet bol zamietnutý; 

 
1 člen ŠTK ŠZNK bol vylúčený z riešenia veci, 2 hlasovali za, 0 proti, 1 nehlasoval. 

 
 
Odlišné posúdenie veci: nebolo uvedené žiadnym členom ŠTK ŠZNK 
 

Účinky rozhodnutia: 

 
Pokutu je nutné uhradiť na účet ŠZNK do 3 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.  
 
Proti rozhodnutiu o proteste je možné podať odvolanie do 14 dní od doručenia Rozhodnutia v prípade 
vynesenia Rozhodnutia príslušným riaditeľom súťaže na príslušnú ŠTK, v prípade vynesenia 
Rozhodnutia ŠTK vo všetkých prípadoch výlučne na Arbitrážnu komisiu Slovenského šachového zväzu. 
 
 
 

V Topoľčanoch, dňa 18. apríla 2018 
 
 

Mgr. Ing. Alexander Riabov 
Predseda ŠTK ŠZNK 

 
 


