Trénersko-metodická a rozhodcovská komisia

Pravidlá školení trénerov a rozhodcov I.-III.
kvalifikačného stupňa

(TMK SZK v súlade so zákonom č.300/2008 Z.z., č.479/2008 Z.z.
a vyhláškou MŠ SR č.444/2008 Z.z. vydáva nasledovné pravidlá odborného vzdelávania
trénerov a rozhodcov karate I. až III. kvalifikačného stupňa)
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Všeobecné ustanovenia
Slovenský zväz karate (SZK) je strešnou organizáciou, ktorá zabezpečuje všetky činnosti
a úlohy v oblasti športového a tradičného karate na Slovensku. Okrem zabezpečenia a realizácie
športových súťaží výkonnostného a vrcholového charakteru, medzi jeho hlavné úlohy patrí aj
vzdelávanie odborníkov jednotlivých trénerských a rozhodcovských kvalifikácií.
Slovenský zväz karate je členom World Karate Federation (WKF) uznanej IOC (MOV)
a GAISF a taktiež European Karate Federation (EKF) ktorá je združená vo WKF.
1.1 Obsah vzdelávania
Obsah vzdelávania v akreditovaných programoch pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej
časti samostatných školení ktoré sú v súlade s Jednotným systémom vzdelávania odborníkov
v športe v Slovenskej republike.
1.2 Organizačné zabezpečenie
V prvom až treťom kvalifikačnom stupni vzdelávanie prebieha vo vzdelávacích
zariadeniach kolektívnych členov SZK (regionálne zväzy / únie a príslušné vzdelávacie
inštitúcie), ktoré majú vybavené priestory s tatami a školiacimi miestnosťami vybavenými
počítačom, projektorom, videom alebo DVD prehrávačom. Miesto konania špeciálnej časti
školenia bude určené na základe dohody s príslušným regionálnym zväzom / úniou podľa miesta
bydliska prihlásených záujemcov. Všeobecná časť školení bude realizovaná v zmysle
schváleného študijného plánu pre príslušný stupeň kvalifikácie v MŠ SR akreditovaných
školiacich zariadeniach a to v zmysle dohôd o vzájomnej spolupráci. (Pričom SZK má k dátumu
získania akreditácie MŠ SR uzavretú dohodu o spolupráci s: Fakultou telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave a Katedrou telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.)
1.3 Záverečná skúška a doklad o úspešnom ukončení vzdelávania
Po absolvovaní každého stupňa štúdia vykoná frekventant skúšku zo špecializácie
a všeobecnej časti a obhajobu záverečnej práce v rozsahu zodpovedajúcom danému stupňu,
respektíve vypracovanie seminárnej práce – záverečnej práce. Po úspešnom ukončení prvého až
tretieho stupňa vzdelávania sa absolventovi vystaví Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre
vykonávanie špecializovaných činností v karate. Súčasne mu bude potvrdená príslušná trénerská /
rozhodcovská kvalifikácia a následne i platnosť získanej licencie do preukazu karate ktorý je aj
za týmto účelom v rámci SZK ustanovený (resp. iného dokumentu schváleného na tento účel).
1.4 Akreditované stupne odbornej spôsobilosti
SZK v súlade so zákonom č.300/2008 Z.z., vyhláškou MŠ SR č.444/2008 Z.z. a zákonom
č.479/2008 Z.z. získal na základe rozhodnutia č.: CD-2009-31596/39681-2:10 akreditačnej
komisie MŚ SR zo dňa 28.10.2009 akreditačné práva na vzdelávanie telovýchovných odborníkov
pre nasledovné odborné spôsobilosti:
- Tréner karate I. kvalifikačného stupňa
- Tréner karate II. kvalifikačného stupňa
- Tréner karate III. kvalifikačného stupňa
- Rozhodca karate I. kvalifikačného stupňa
- Rozhodca karate II. kvalifikačného stupňa
- Rozhodca karate III. kvalifikačného stupňa
1.5 Podmienky pre školenia trénerov a rozhodcov s doposiaľ platnou kvalifikáciou
Slovenský zväz karate zabezpečuje pod vedením lektorského zboru certifikačné semináre
na realizáciu preskúšania držiteľov „starých“ kvalifikačných tried odbornej spôsobilosti,
získaných podľa doposiaľ platnej legislatívy, pričom po ich absolvovaní bude všetkým úspešným
záujemcom predĺžená licencia, ktorá im na základe ich odbornej spôsobilosti a praxe prináleží.
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1.6 Lektorský zbor (tréneri)
ZOZNAM PREDNÁŠATEĽOV PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV
– Všeobecná časť –
Garant:
prof. PaedDr. Pavol BARTÍK, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

Členovia:
prof. PaedDr. Karol GORNER, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

prof. RNDr. František KAČÍK, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra chémie a chemických technológií TU Zvolen)

doc. Mgr. Erika ZEMKOVÁ, PhD.
(VŠ učiteľka Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava)

PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

MUDr. Peter KYSEĽ
(Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť)
PhDr. Miroslav SLIŽIK, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

PaedDr. Peter ZBIŇOVSKÝ, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

Mgr. Peter MACKO
(interný doktorand Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava)

– Špeciálna časť –
Odborní garanti:
PhDr. Miroslav SLIŽIK, PhD. – I. trénerská trieda – 4.Dan
(predseda trénersko-metodickej komisie SZK, VŠ učiteľ KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica)

Mgr. Peter MACKO – diplomovaný tréner (štátna skúška z teórie a didaktiky špecializácie karate), I. trénerská trieda – 2. Dan (člen TMK SZK, interný doktorand FTVŠ UK Bratislava)
Členovia:
prof. RNDr. František KAČÍK, PhD. – I. trénerská trieda – 6.Dan
(predseda komisie akademického športu SZK, VŠ učiteľ Technická Univerzita Zvolen)

doc. Mgr. Erika ZEMKOVÁ, PhD. – I. trénerská trieda – 1.Dan
(člen TMK SZK, VŠ učiteľka FTVŠ UK Bratislava)

PaedDr. Peter ZBIŇOVSKÝ, PhD. – I. trénerská trieda – 6.Dan
(VŠ učiteľ KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica)

Mgr. Peter MACKO – I. trénerská trieda – 2.Dan
(člen TMK SZK, interný doktorand FTVŠ UK Bratislava)

Mgr. Kristína MACKOVÁ – I. trénerská trieda – 2.Dan
(reprezentačná trénerka SZK, externá doktorandka FTVŠ UK Bratislava)

Mgr. Vladislav POLGÁR, PhD. – I. trénerská trieda – 3.Dan
Ing. Ján LONGA – I. trénerská trieda – 7.Dan
Peter BAĎURA – II. trénerská trieda – 7.Dan
(reprezentačný tréner SZK)
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1.7 Lektorský zbor (rozhodcovia)
ZOZNAM PREDNÁŠATEĽOV PRE VZDELÁVANIE ROZHODCOV
– Všeobecná časť –
Garant:
prof. PaedDr. Pavol BARTÍK, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

Členovia:
prof. PaedDr. Karol GORNER, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

prof. RNDr. František KAČÍK, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra chémie a chemických technológií TU Zvolen)

doc. Mgr. Erika ZEMKOVÁ, PhD.
(VŠ učiteľka Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava)

PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

MUDr. Peter KYSEĽ
(Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť)
PhDr. Miroslav SLIŽIK, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

PaedDr. Peter ZBIŇOVSKÝ, PhD.
(VŠ učiteľ Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica)

Mgr. Peter MACKO
(interný doktorand Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava)

– Špeciálna časť –
Odborní garanti:
Mgr. Peter MACKO – diplomovaný tréner (štátna skúška z teórie a didaktiky špecializácie –
karate), I. trénerská trieda – 2. Dan (člen TMK SZK, interný doktorand FTVŠ UK Bratislava)
PhDr. Miroslav SLIŽIK, PhD. – I. trénerská trieda – 4.Dan
(predseda trénersko-metodickej komisie SZK, VŠ učiteľ KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica)
Peter BAĎURA - I. rozhodcovská trieda – 7. Dan, Medzinárodný rozhodca B, World Karate
Federation pre disciplíny Kata – Kumite, Medzinárodný sudca A European Karate Federation pre
disciplíny Kata – Kumite (predseda Komisie rozhodcov SZK)

Členovia:
Mgr. Miroslav CISÁR
Ing. Martin BECA, PhD.

Ing. Imrich BÁCSKAI
Július VALENTA
Vojtech JANKÓ

- I. rozhodcovská trieda – 4.Dan
Medzinárodný sudca B, WKF a EKF pre disciplínu Kumite
- I. rozhodcovská trieda – 3.Dan
Medzinárodný sudca B, EKF pre disciplínu Kata
- I. rozhodcovská trieda – 3.Dan
Medzinárodný sudca B, EKF pre disciplínu Kumite
- I. rozhodcovská trieda – 6.Dan
- I. rozhodcovská trieda – 3.Dan

( -2- )
Študijný program
TRÉNER KARATE I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
Tréner karate I. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné
odborné vzdelanie. Získava najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov
s športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent I. stupňa je špecializovaný tréner karate ktorý
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má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti ktoré mu umožňujú viesť
športovú prípravu na úrovni rekreačného športu so záujemcami všetkých vekových kategórií.
2.1 Celková dĺžka trvania štúdia: 51 hodín
2.2 Forma ukončenia:
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická)
2.3 Podmienky prijatia na štúdium:
Uchádzač musí mať minimálny vek 18 rokov, stupeň technickej vyspelosti v karate min. 4.kyu.
2.4 Študijný plán:
Predmety všeobecnej časti - dotácia hodín /spolu 20 hod./:
- teória športu - 3 hod.
- didaktika športu -1 hod.
- fyziológia telesných cvičení- 2 hod.
- osobitosti športového tréningu mládeže - 2 hod.
- plánovanie, evidencia a kontrola športového tréningu – 2 hod.
- diagnostika trénovanosti – 1 hod.
- základy prvej pomoci – 1 hod.
- pedagogika - 1 hod.
- biomechanika – 2 hod
- anatómia – 1hod.
- fyziológia človeka – 1 hod.
- psychológia športu – 1 hod.
- regenerácia – 1 hod.
- výživa v športe - 1 hod.

Predmety špecializácie - spolu 31 hodín
Názov tém
História karate
Organizácia karate na Slovensku a vo svete
Súťažný poriadok SZK
Disciplinárny poriadok SZK
Skúšobný poriadok SZK
Etika a Etiketa karate
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kumite
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kata
Tréningová jednotka pre začiatočníkov
Základná technika – Kihon skúšobný poriadok 8. až 6.kyu
Základná technika – Kihon skúšobný poriadok 8. až 6.kyu
Kumite a jeho delenie
Kumite - skúšobný poriadok 8. až 6.kyu
Systematika Kata
Kata - skúšobný poriadok 8. až 6.kyu
Cvičenia na rozvoj pohybových schopností pre športový zápas
Cvičenia pre rozvoj sily a výbušnosti
Technická príprava pre športový zápas
Taktická príprava pre športový zápas
Testovania technických a fyzických zručností cvičencov

Teória
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Prax

3
3
1
3
1
3
2
2
1
1
1
19

12
Celkoví počet hodín

31
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Študijný program
TRÉNER KATRATE II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
Tréner II. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie. Získava štvrtú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov
v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent II. stupňa je špecializovaný tréner karate, ktorý
má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú
viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže vo všetkých vekových
kategóriách.
3.1 Celková dĺžka trvania štúdia: 101 hodín
3.2 Forma ukončenia:
- vypracovanie a obhajoba záverečnej práce (v predpísanom rozsahu)
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická)
3.3 Podmienky prijatia na štúdium:
Uchádzač musí mať absolvovaný I. kvalifikačný stupeň trénera karate (resp. musí byť držiteľom
kvalifikácie - tréner karate III. triedy získanej podľa doposiaľ platnej legislatívy) a byť jeho
držiteľom minimálne 2 roky, platný preukaz SZK, minimálny vek 18 rokov, stupeň technickej
vyspelosti v karate minimálne 2.kyu.
3.4 Študijný plán:
Predmety všeobecnej časti - dotácia hodín /spolu 30 hod./:
- teória a didaktika športu – 4 hod.
- diagnostika trénovanosti – 2 hod.
- fyziológia telesných cvičení - 2 hod.
- psychológia športu – 3 hod.
- sociológia športu – 2 hod.
- biomechanika – 2 hod.
- pedagogika – 2 hod.
- anatómia – 3 hod.
- biochémia – 1 hod.
- základy prvej pomoci - 2 hod.
- fyziológia človeka – 3 hod.
- výživa v športe – 1 hod.
- regenerácia – 1 hod.
- hygiena – 1 hod.
- etiketa športu – 1 hod.
- šport a právo – 1 hod.

Predmety špecializácie spolu – 71 hodín
Názov tém
Súťažný poriadok SZK
Prestupový a Registračný poriadok SZK
Disciplinárny poriadok SZK
Organizácia súťaží – povinnosti usporiadateľov
Organizačná štruktúra WKF, EKF, SZK
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kumite
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kata
Skúšobný poriadok
Výber talentov pre jednotlivé súťažné disciplíny

Teória
1
1
1
1
1
3
2
2
1

Prax
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Plánovanie športovej prípravy
Tréningová jednotka a tréningový cyklus
Štruktúra športového výkonu a jeho hodnotenie
Diagnostika tréningového procesu
Osobitosti tréningu mládeže
Vyhodnocovanie a analýza športového výkonu
Diagnostika tréningového procesu
Tréningový denník
Osobitosti športového tréningu detí
Úrazy v karate a prevencia
Regenerácia – výživa, strečing, masáže
Rozbor videozáznamov – Kumite
Rozbor videozáznamov – Kata
Rozvoj pohybových schopností v karate
Rozvoj koordinačných schopností v karate
Rozvoj silových schopnosti v karate
Rozvoj rýchlostných schopností v karate
Rozvoj vytrvalostných schopností v karate
Skúšobný poriadok – Kihon Ido 5.kyu až 3.kyu
Skúšobný poriadok - Kata 5.kyu až 3.kyu
Skúšobný poriadok – Kumite 5.kyu až 3.kyu
Technická príprava pre športový zápas
Taktická príprava pre športový zápas
Psychologická príprava pre športový zápas
Technická príprava pre súťaže kata
Psychologická príprava pre súťaže kata
Systematika prípravy útočných techník rúk v športovom zápase
Systematika prípravy útočných techník nôh v športovom zápase
Systematika obranných techník v športovom zápase
Systematika základných techník pre súťažné formy Kata
Testovanie technických a fyzických zručností cvičencov

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
4
4
3
3
3
1
2
1
3
3
3
3
1
32

Celkový počet hodín

39
71

( -4- )
Študijný program
TRÉNER KATRATE III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
Tréner III. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie. Získava tretiu najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov
v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent III. stupňa je špecializovaný tréner karate,
ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a výkonnostného
športu dospelých.
4.1 Celková dĺžka trvania štúdia: 152 hodín
4.2 Forma ukončenia:
- vypracovanie a obhajoba záverečnej práce (v predpísanom rozsahu)
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická)
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4.3 Podmienky prijatia na štúdium:
Uchádzač musí mať úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Musí mať absolvovaný II. kvalifikačný stupeň trénera karate (resp. musí byť držiteľom
kvalifikácie tréner karate II. triedy získanej podľa doposiaľ platnej legislatívy) a byť jeho
držiteľom minimálne 2 roky, platný preukaz SZK, minimálny vek 18 rokov, stupeň technickej
vyspelosti v karate minimálne 1.Dan.
4.4 Študijný plán:
Predmety všeobecnej časti - dotácia hodín /spolu 51 hod./:
- teória a didaktika športu - 6 hod.
- vedy o športe a základy vedeckej práce – 2 hod.
- diagnostika trénovanosti – 4 hod
- fyziológia telesných cvičení - 4 hod.
- fyziológia človeka – 4 hod.
- psychológia športu – 6 hod.
- sociológia športu – 2 hod.
- biomechanika – 4 hod.
- pedagogika – 2 hod.
- regenerácia – 2 hod.
- anatómia – 4 hod.
- antropomotorika – 3 hod.
- biochémia – 1 hod.
- základy prvej pomoci - 2 hod.
- výživa v športe – 2 hod.
- hygiena – 1 hod.
- etiketa športu – 1 hod.
- šport a právo – 1 hod.
Predmety špecializácie spolu – 101 hodín:
Názov tém
História karate, delenie jednotlivých štýlov a škôl
Súťažný poriadok SZK
Prestupový a Registračný poriadok SZK
Disciplinárny poriadok SZK
Organizácia súťaží – povinnosti usporiadateľov
Organizačná štruktúra SZK
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kumite
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kata
Skúšobný poriadok
Výber talentov pre jednotlivé súťažné disciplíny karate
Plánovanie dlhodobej športovej prípravy
Tréningová jednotka a tréningový cyklus
Štruktúra športového výkonu a jeho hodnotenie
Diagnostika tréningového procesu
Osobitosti športového tréningu detí a žien
Analýza športového výkonu v športovom zápase
Analýza športového výkonu v súborných cvičeniach
Tréningový denník
Úrazy v karate a prevencia
Regenerácia – výživa, strečing, masáže
Prostriedky rozvoja športového tréningu v karate
Využitie progresívnych smerov v príprave karatistov
Rozbor videozáznamov – Kumite

Teória
2
1
1
1
1
1
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3

Prax
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Rozbor videozáznamov – Kata
Úloha kauča a vedenie pretekára počas súťaže Kumite/Kata
Analýza športovej prípravy a vyhodnotenie jej efektivity
Psychologická príprava pre športový zápas
Psychologická príprava pre súťaže v súborných cvičeniach
Štruktúra športového výkonu v karate
Využitie vedecko-výskumného sledovania v praxi
Rozvoj ohybnosti v karate
Rozvoj telesnej pohyblivosti v karate
Rozvoj koordinačných schopností v karate
Rozvoj silových schopnosti v karate
Rozvoj rýchlostných schopností v karate
Rozvoj vytrvalosti v karate
Rozvoj výbušnosti v karate
Skúšobný poriadok – Kihon Ido 2.kyu až 1. Dan
Skúšobný poriadok - Kata 2.kyu až 1.Dan
Skúšobný poriadok – Kumite 2.kyu až 1.Dan
Technická príprava pre športový zápas
Taktická príprava pre športový zápas
Technická príprava pre súťaže v súborných cvičeniach
Systematika prípravy útočných techník rúk v športovom zápase
Systematika prípravy útočných techník nôh v športovom zápase
Systematika obranných techník v športovom zápase
Systematika základných techník pre súťažné formy Kata

2
2
2
2
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
48

53
Celkový počet hodín

101

( -5- )
Študijný program
ROZHODCA KARATE I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
Rozhodca I. kvalifikačného stupňa má základné vzdelanie. Získava najnižšiu
rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike.
Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v karate, ktorý má zodpovedajúce teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich
súťaží na úrovni rekreačného športu a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na všetkých
úrovniach domácich súťaží, pokiaľ SZK neustanoví inak.
5.1 Celková dĺžka trvania štúdia: 20 hodín
5.2 Forma ukončenia:
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická)
5.3 Podmienky prijatia na štúdium:
Uchádzač musí mať minimálny vek 16 rokov, stupeň technickej vyspelosti v karate min. 4.kyu.
5.4 Študijný plán:
Predmety všeobecnej časti - dotácia hodín /spolu 4 hod./:
- základy prvej pomoci – 1 hod.
- pedagogika - 1 hod.
- psychológia športu – 1 hod.
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- sociológia športu – 1 hod.
Predmety špecializácie - spolu 16 hodín
Súťažný poriadok SZK
Disciplinárny poriadok SZK
Etika a Etiketa karate
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kumite/Kumite
Vedenie zápisu o priebehu zápasu, stretnutia
Gestá sudcu
Riadenie zápasov
Skúšky

Teória
1
1
1
4
1

Prax

2
3
2
7

1
9

Celkoví počet hodín

16

( -6- )
Študijný program
ROZHODCA KARATE II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
Rozhodca II. kvalifikačného stupňa má základné vzdelanie. Získava najnižšiu
rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike.
Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v karate, ktorý má zodpovedajúce teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich
súťaží nižších kategórií a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na úrovni majstrovských
a najvyšších súťaží, pokiaľ SZK neustanoví inak.
6.1 Celková dĺžka trvania štúdia: 35 hodín
6.2 Forma ukončenia:
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická)
6.3 Podmienky prijatia na štúdium:
Uchádzač musí mať absolvovaný I. kvalifikačný stupeň rozhodcu karate (resp. musí byť
držiteľom kvalifikácie - rozhodca karate III. triedy podľa doposiaľ platnej legislatívy), minimálna
dĺžka praxe 2 roky, minimálny vek 18 rokov, stupeň technickej vyspelosti v karate minimálne
2.kyu.
6.4 Študijný plán:
Predmety všeobecnej časti - dotácia hodín /spolu 9 hod./
- základy prvej pomoci – 2 hod.
- pedagogika - 2 hod.
- psychológia športu – 2 hod.
- sociológia športu – 1 hod.
- právo v športe – 2 hod.

Predmety špecializácie - spolu 26 hodín
Súťažný poriadok SZK
Disciplinárny poriadok SZK

Teória
1
1

Prax

10

Etika a Etiketa karate
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kumite/Kumite
Vedenie zápisu o priebehu zápasu, stretnutia
Gestá sudcu a rozhodcu, povely a verdikty rozhodcu
Riadenie zápasov
Praktické cvičenia povinných súborných cvičení
Skúšky

1
5
1
2
7
3
4
16

1
10

Celkoví počet hodín

26

( -7- )
Študijný program
ROZHODCA KARATE III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
Rozhodca III. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné
odborné vzdelanie. Získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania
odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent III. stupňa je špecializovaný rozhodca
v karate, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú viesť rozhodovanie súťaží na úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží,
pokiaľ SZK neustanoví inak.
7.1 Celková dĺžka trvania štúdia: 40 hodín
7.2 Forma ukončenia:
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická)
7.3 Podmienky prijatia na štúdium:
Uchádzač musí mať absolvovaný II. kvalifikačný stupeň rozhodcu karate (resp. musí byť
držiteľom kvalifikácie - rozhodca karate II. triedy podľa doposiaľ platnej legislatívy), prax
minimálne 2 roky na úrovni rozhodovania súťaží v SZK, minimálny vek 18 rokov, stupeň
technickej vyspelosti v karate minimálne 1.Dan, platný preukaz SZK.
7.4 Študijný plán:
Predmety všeobecnej časti - počty hodín /spolu 10 hod./
- základy prvej pomoci – 2 hod.
- pedagogika - 2 hod.
- psychológia športu – 2 hod.
- sociológia športu – 2 hod.
- právo v športe – 2 hod.
Predmety špecializácie - spolu 30 hodín
Súťažný poriadok SZK
Disciplinárny poriadok SZK
Etika a Etiketa karate
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kumite
Pravidlá rozhodovania karate WKF – Kata
Vedenie zápisu o priebehu zápasu, stretnutia
Gestá sudcu a rozhodcu, povely a verdikty rozhodcu
Riadenie zápasov
Praktické cvičenia kata, rozdiel v technikách medzi štýlmi karate

Teória
1
2
2
4
3
1

Prax

2
6
3

11

Skúšky

1
14

Celkoví počet hodín

5
16
30

( -8- )
Systém organizácie školení SZK a regionálnymi zväzmi
Regionálne zväzy (únie) môžu po splnení nižšie uvedených podmienok realizovať
školenia trénerov a rozhodcov I. až III. kvalifikačného stupňa v zmysle získanej akreditácie
a schválených študijných programov uvedených v bodoch 2.-7. Pri realizácií školení trénerov
a rozhodcov pre I. a II. kvalifikačný stupeň je regionálny zväz povinný zabezpečiť
kvalifikovaného garanta a lektorov pre špeciálnu a všeobecnú časť školenia s príslušným
vzdelaním a odbornou spôsobilosťou. Pre zabezpečenie výučby všeobecnej časti je potrebné
uviesť akreditované zariadenie resp. garanta a kolektív lektorov v zmysle nižšie uvedených
(zákonom stanovených) kritérií. (ak regionálny zväz /únia/ nebude schopný(-á) zabezpečiť
garantov a lektorov s príslušným vzdelaním a kvalifikáciou, preberajú automaticky garanciu nad
jednotlivými školeniami Akreditovaní garanti a lektori SZK uvedení v bodoch 1.6 a 1.7, ktorí sa
budú na výučbe priamo podieľať). Pri realizácii školení trénerov a rozhodcov III. kvalifikačného
stupňa v jednotlivých regiónoch garanta a kolektív lektorov vymenúva SZK (pričom pre
konkrétne školenie v príslušnom regióne SZK zostaví kolektív lektorov a vymenuje odborných
garantov všeobecnej a špeciálnej časti a to prioritne zo zoznamu akreditovaných školiteľov
uvedených v bodoch 1.6 a 1.7, resp. z kolektívu lektorov pôsobiacich v regióne, ktorí spĺňajú
kritériá 8.1 a 8.2). Regionálny zväz navrhuje časovo-tematický plán
jednotlivých školení
(rozvrh hodín pre všeobecnú a špeciálnu časť v predpísanom rozsahu schváleného študijného
programu). Regionálny zväz ďalej zabezpečuje miesto a materiálno-technické vybavenie
nutnými didaktickými a inými športovo-technickými pomôckami (tatami, didaktická technika PC, projektor, video, DVD a pod.).
Systém financovania nákladov na jednotlivé školenia rieši každý región, resp. školiace
stredisko samostatne. Slovenský zväz si vyhradzuje právo na poplatky spojené s priznaním, resp.
predĺžením aktuálnej licencie a vydávaním príslušných dokladov o získanej odbornej
spôsobilosti.
8.1 Odborný garant všeobecnej a špeciálnej časti
V zmysle vyššie citovaných právnych noriem „odborný garant“ musí spĺňať nasledovné
kritériá a má príslušnú zodpovednosť: Garant - vedúci lektor môže byť garantom len pre jedno
vzdelávacie zariadenie. Zodpovedá za obsahovú kvalitu a realizáciu vzdelávacieho projektu.
Garant musí byť odborník v danej problematike s vysokoškolským telovýchovným vzdelaním
s minimálne trojročnou pedagogickou praxou! Pre uznanie odbornej spôsobilosti garanta je
potrebné predložiť kópiu jeho dokladu o vzdelaní (VŠ diplom, licenciu, trénerský preukaz, a
pod.), potvrdenie pedagogickej praxe a vlastnoručne podpísaný súhlas s jeho zaradením do
lektorského kolektívu.
8.2 Lektori všeobecnej a špeciálnej časti
Lektori pre všeobecnú a špeciálnu časť musia v zmysle vyššie citovaných právnych
noriem spĺňať nasledovné kritériá: Lektori musia byť absolventi VŠ a danej špecializácie
s pedagogickou praxou minimálne 1 rok alebo tréneri, cvičitelia, inštruktori, rozhodcovia,
manažéri s pedagogickou praxou minimálne 1 rok, ktorí majú o jeden stupeň vyššiu kvalifikáciu
ako účastníci vzdelávacej aktivity - školenia. Školiteľmi môžu byť aj experti (športovci, tréneri),
ktorí dosiahli mimoriadne športové úspechy na OH, MS alebo ME. Pre odborné témy zdravotnej,
právnickej a psychologickej problematiky musí byť lektorom lekár, právnik a psychológ /pričom
pod pedagogickou praxou sa rozumie školiteľská prax na úrovni VŠ, odborných školách,
školiacich strediskách a samostatne organizovaných školeniach/. Pre uznanie odbornej
spôsobilosti lektora je potrebné predložiť kópiu jeho dokladu o vzdelaní (VŠ diplom, licenciu,
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trénerský preukaz, pod.), potvrdenie pedagogickej praxe a vlastnoručne podpísaný súhlas s jeho
zaradením do lektorského kolektívu v príslušnom študijnom programe.
8.3 Uznávanie odbornej spôsobilosti garantov a lektorov regionálnych zväzov
SZK v zastúpení TMK a komisie zloženej zo schválených odborných garantov v zmysle
udelenej akreditácie MŠ SR (uvedených v bodoch 1.6 a 1.7) si vyhradzuje právo na posúdenie
odbornej spôsobilosti garantov a lektorov pôsobiacich v rámci regionálnych zväzov / únií na
základe zákonom stanovených kritérií uvedených v bodoch 8.1 a 8.2. Po predložení uvedených
dokumentov SZK schvaľuje príslušnému regionálnemu zväzu / únii lektorský zbor a odborného
garanta pre jednotlivé školenia.
8.4 Komisie pre záverečné skúšky
8.4/a) SZK v zastúpení TMK a komisie zloženej zo schválených odborných garantov
v zmysle udelenej akreditácie MŠ SR (uvedených v bodoch 1.6 a 1.7) si vyhradzuje právo pre
vymenúvanie členov skúšobných komisií pre záverečné skúšky školení trénerov a rozhodcov I.
a II. kvalifikačného stupňa na návrh jednotlivých regionálnych zväzov / únií. Pričom členmi
skúšobnej komisie môžu byť len schválený lektori a predsedom komisie môže byť len príslušný
garant (všeobecnej resp. špeciálnej časti), resp. ním poverená osoba z uvedeného lektorského
zboru. Skúšobná komisia pre záverečné skúšky má minimálne 3 členov.
8.4/b) SZK v zastúpení TMK a komisie zloženej zo schválených odborných garantov
v zmysle udelenej akreditácie MŠ SR (uvedených v bodoch 1.6 a 1.7) si vyhradzuje právo pre
vymenúvanie predsedu a členov skúšobných komisií pre záverečné skúšky školení trénerov a
rozhodcov III. kvalifikačného stupňa. Členmi skúšobnej komisie môžu byť len schválený
lektori pričom predsedom komisie musí byť schválený garant SZK (všeobecnej alebo špeciálnej
časti), resp. ním poverený lektor z kolektívu lektorov SZK uvedených v bodoch 1.6 a 1.7.
Skúšobná komisia pre záverečné skúšky má minimálne 3 členov.

8.5 Záverečné práce pre ukončenie štúdia tréner karate II. a III. kvalifikačného stupňa
8.5/a) SZK v zastúpení TMK a komisie zloženej zo schválených odborných garantov
v zmysle udelenej akreditácie MŠ SR (uvedených v bodoch 1.6 a 1.7) si vyhradzuje právo na
schvaľovanie tém záverečných prác uchádzačov štúdia tréner karate II. kvalifikačného stupňa
na základe predloženého návrhu regionálneho zväzu / únie pred zahájením školenia.
8.5/b) SZK v zastúpení TMK a komisie zloženej zo schválených odborných garantov
v zmysle udelenej akreditácie MŠ SR (uvedených v bodoch 1.6 a 1.7) si vyhradzuje právo na
schvaľovanie oponentov záverečných prác uchádzačov štúdia tréner karate II. kvalifikačného
stupňa na základe predloženého návrhu regionálneho zväzu / únie pred zahájením školenia.
Oponentom záverečnej práce môže byť len odborník, ktorý spĺňa kritériá uvedené v bode 8.2.
8.5/c) SZK v zastúpení TMK a komisie zloženej zo schválených odborných garantov
v zmysle udelenej akreditácie MŠ SR (uvedených v bodoch 1.6 a 1.7) si vyhradzuje právo na
určovanie (vypisovanie) tém záverečných prác uchádzačov štúdia tréner karate III.
kvalifikačného stupňa.
8.5/d) SZK v zastúpení TMK a komisie zloženej zo schválených odborných garantov
v zmysle udelenej akreditácie MŠ SR (uvedených v bodoch 1.6 a 1.7) si vyhradzuje právo na
menovanie oponentov záverečných prác uchádzačov štúdia tréner karate III. kvalifikačného
stupňa. Oponentom záverečnej práce môže byť len odborník, ktorý spĺňa kritériá podľa bodu 8.2.
8.5/e) Záverečné práce pre ukončenie štúdia tréner karate II. a III. kvalifikačného
stupňa musia spĺňať obsahové a formálne náležitosti uvedené v Prílohe 3. týchto pravidiel.
Záverečné práce musia byť vyhotovené minimálne v 2 tlačených exemplároch (v pevnej väzbe)
a jeden exemplár v elektronickej verzii.
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8.6 Kontrola realizácie školení v regionálnych zväzoch
SZK v zastúpení TMK a komisie zloženej zo schválených odborných garantov v zmysle
udelenej akreditácie MŠ SR (uvedených v bodoch 1.6 a 1.7) si vyhradzuje právo na kontrolu
obsahovej, formálnej a realizačnej stránky školení organizovaných v pôsobnosti jednotlivých
regiónov a taktiež kontrolu nad dodržiavaním pravidiel uvedených v tomto dokumente. Pri zistení
porušenia uvedených noriem a pravidiel, SZK nemusí vydať príslušnému regionálnemu zväzu
alebo samostatnej vzdelávacej inštitúcii potvrdenia o získaní odbornej spôsobilosti.
8.7 Formálne náležitosti pre realizáciu školení v regionálnych zväzoch
Regionálny zväz / únia resp. samostatné školiace stredisko sú povinný doručiť TMK SZK
nasledovné dokumenty na základe, ktorých budú jednotlivý uchádzači zaevidovaný v centrálnej
databáze SZK a úspešným absolventom SZK vystaví osvedčenia o získaní príslušnej odbornej
spôsobilosti:
8.7/a) Dokumenty potrebné pred zahájením školenia:
 Časovo-tematický plán + rozvrh hodín podľa študijného programu pre príslušný
kvalifikačný stupeň.
 Návrh garantov a školiteľov špeciálnej a všeobecnej časti s príslušnou
dokumentáciou o odbornej spôsobilosti uvedenou v bodoch 8.1 a 8.2.
 Potvrdenie resp. (súhlas / zmluvu) s akreditovaným vzdelávacím zariadením pre
zabezpečenie všeobecnej časti študijného programu. (nie je potrebné ak regionálny
zväz vie zabezpečiť kolektív lektorov pre výučbu predmetov všeobecnej časti!)
 Návrh skúšobnej komisie pre záverečné skúšky podľa kritérií uvedených
v bode 8.4/a.
 Zoznam navrhovaných tém záverečných prác pre školenia trénerov II.
kvalifikačného stupňa.
 Návrh oponentov záverečných prác pre školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa,
v ktorom je potrebné uviesť vzdelanie a odbornú kvalifikáciu navrhovaných
oponentov.
(uvedené dokumenty je potrebné zaslať na SZK najmenej 30 dní pred zahájením
školenia!)
8.7/b) Dokumenty potrebné po ukončení školenia:
 Zoznam všetkých uchádzačov podľa tabuľky uvedenej v Prílohe 1. týchto pravidiel.
 Zápisnica zo záverečných skúšok s výsledným hodnotením jednotlivých uchádzačov
podľa predlohy v Prílohe 2. týchto pravidiel podpísanú členmi skúšobnej komisie.
 Podpísanú prezenčnú listinu všetkých lektorov zabezpečujúcich výučbu na
príslušnom školení.
v Bratislave 20.01.2010
zostavil:

PhDr. Miroslav Sližik, PhD., v.r.
predseda trénersko-metodickej komisie SZK

verifikovali:
Ing. Daniel Líška, v.r.
prezident SZK

Peter Baďura, v.r.
viceprezident SZK, predseda
akreditačnej a rozhodcovskej komisie SZK
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