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Výklad skratiek:
RK SZK

rozhodcovská komisia Slovenského zväzu karate

SV RK SZK sekcia vzdelávania rozhodcovskej komisie Slovenského zväzu karate
SR

Slovenská republika

TM

Tatami manažér

RZ SZK

rozhodcovský zbor Slovenského zväzu karate

SZK

Slovenský zväz karate
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1.

Všeobecné ustanovenia

Táto smernica:
a) definuje systém, spôsob a formy vzdelávania rozhodcov Slovenského zväzu karate,
b) bola vypracovaná za účelom zabezpečenia činnosti a vzdelávania RZ SZK a za účelom
skvalitňovania výkonu RZ SZK na súťažiach.
Vzdelávanie môže prebiehať formou prezenčnou alebo dištančnou.
Cieľ, formu a obsah vzdelávania určuje RK SZK a tieto musia byť uvedené v pozvánke.
Vzdelávanie vedie lektor alebo lektori RZ SZK písomne poverený predsedom SV RK SZK.
V prípade viacerých lektorov určuje predseda SV RK SZK spomedzi nich vedúceho lektora
zodpovedného za úspešný priebeh a ukončenie vzdelávania.
Výber miesta konania školení a seminárov sa riadi regionálnym princípom, t.j. každý rok by sa
mal uskutočniť v inej časti SR (západná, stredná a východná). V prípade, že predsedovia RK
uznaných regionálnych a záujmových organizácií a združení spadajúcich pod dané územné
členenie písomne predsedovi SV RZ SZK písomne nepotvrdia v stanovenom termíne súhlas
usporiadať seminár alebo školenie, potom predseda SV RK SZK má právo určiť iné miesto
konania bez ohľadu na regionálny princíp.
Miesto a dátum konania školení a seminárov, ako aj dĺžku trvania, navrhuje vedúci lektor.
Pozvánka musí byť zaslaná každému dotknutému členovi RZ SZK a zverejnená na webových
stránkach SZK minimálne 1 mesiac pred začiatkom konania daného seminára. Pozvánka musí
byť pred zverejnením písomne odsúhlasená predsedom RK SZK. Predseda RK SZK v
spolupráci so SV RK SZK má právo v prípade potreby seminár zopakovať v inom termíne prípadne aj s iným miestom konania tak, aby bol zabezpečený cieľ seminára. Školenia sa
v priebehu jednej sezóny opakovať nesmú.

2.

Priebežné vzdelávanie RZ SZK (seminár)

Priebežné vzdelávanie RZ SZK zabezpečuje prísun najnovších poznatkov v oblasti
rozhodovania a pravidiel. Je vykonávané formou seminárov pod vedením lektora(ov).
Semináre sa konajú raz ročne, spravidla na začiatku novej súťažnej sezóny.
Každý člen RZ SZK je povinný sa seminára zúčastniť, alebo svoju neúčasť ospravedlniť
písomne elektronickou formou predsedovi RK SZK a predsedovi SV RK SZK, avšak každý člen
RZ SZK sa musí minimálne raz za tri po sebe idúce súťažné sezóny jedného seminára
zúčastniť. Výnimka platí len pre členov RK SZK, lektorov a rozhodcov s platnou medzinárodnou
(svetovou alebo kontinentálnou) licenciou.
V prípade, že:
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a) rozhodca nemal účasť na seminári ani raz za tri po sebe idúcich súťažných sezón,
nebude ďalej nominovaný na súťaže organizované SZK až kým seminár neabsolvuje.
b) sa niektorý z členov RZ SZK nezúčastní počas uplynulej súťažnej sezóny žiadnej súťaže
organizovanej SZK, musí sa pred nastávajúcou súťažnou sezónou zúčastniť seminára,
aby mohol byť nominovaný na súťaže v nastávajúcej sezóne.
c) došlo k zmene pravidiel rozhodovania alebo ich časti počas súťažnej sezóny, RK SZK
má právo zorganizovať ďalší seminár, ktorého náplňou bude oboznámenie sa a
vysvetlenie zmien rozhodcovskému zboru SZK.
Každý seminár môže byť v prípade potreby ukončený ústnym alebo písomným preskúšaním
členov RZ SZK, avšak táto skutočnosť musí byť uvedená v pozvánke. Člen RZ SZK, ktorý
neuspel pri preskúšaní na základe podmienok uvedených v pozvánke daného seminára, musí
znovu absolvovať preskúšanie v náhradnom termíne. Do úspešného absolvovania preskúšania
mu bude pozastavené prislúchajúce funkčné zaradenie.

3.

Odborné kvalifikačné vzdelanie rozhodcov SZK (školenie)

Odborné kvalifikačné vzdelanie je určené na získanie a zvyšovanie si odbornej spôsobilosti
funkcie rozhodcu, ako športového odborníka, pre súťaže SZK.
Výška vzdelania je určená získaným stupňom kvalifikácie športového odborníka.

1
2
3
3.1

1. kvalifikačný stupeň (najnižší kvalifikačný stupeň)

Vzdelávanie organizuje SZK. Usporadúva ho SZK alebo uznaná regionálna alebo záujmová
organizácia alebo združenie, spolupracujúca/e so SZK.
Podmienky pre získanie:







základné vzdelanie
minimálny vek 16 rokov
platný preukaz SZK
stupeň technickej vyspelosti v karate min. 3.kyu
100% účasť na teoretickej aj praktickej časti školenia rozhodcov (podľa pozvánky)
70% úspešnosť pri písomnom teste zo súťažných pravidiel rozhodovania
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úspešné absolvovanie ústnej a praktickej skúšky

Absolvent 1. stupňa je špecializovaný športový odborník - rozhodca 1. kvalifikačného stupňa v
karate, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú vykonávať rozhodovanie na súťažiach regionálnych alebo záujmových organizácií a
združení a vykonávať úlohy pridelené TM na súťažiach organizovaných SZK.

3.2

2. kvalifikačný stupeň

Vzdelávanie organizuje a usporadúva výhradne SZK.
Podmienky pre získanie:











základné vzdelanie
minimálny vek 18 rokov
platný preukaz SZK
stupeň technickej vyspelosti v karate minimálne 2. kyu
1. kvalifikačný stupeň rozhodcu karate min. 2 roky od dátumu získania
minimálne 6 účastí na regionálnych, záujmových alebo celoslovenských súťažiach počas
obdobia nepresahujúcom 2 roky
písomné odporúčanie predsedu RK regionálnej alebo záujmovej organizácie alebo
združenia (môže byť aj v el. forme)
100% účasť na teoretickej aj praktickej časti školenia rozhodcov (podľa pozvánky)
80% úspešnosť pri písomnom teste zo súťažných pravidiel rozhodovania
úspešné absolvovanie ústnej aj praktickej skúšky

Absolvent 2. stupňa je špecializovaný športový odborník - rozhodca 2. kvalifikačného stupňa v
karate, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú vykonávať rozhodovanie na súťažiach regionálnych alebo záujmových organizácií a
združení a vykonávať úlohy sudcu alebo rozhodcu na súťažiach organizovaných SZK.

3.3

3. kvalifikačný stupeň (najvyšší kvalifikačný stupeň)

Vzdelávanie organizuje a usporadúva výhradne SZK.
Podmienky pre získanie:





úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
minimálny vek 21 rokov
platný preukaz SZK
stupeň technickej vyspelosti v karate minimálne 1.Dan
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II. kvalifikačný stupeň rozhodcu karate min. 3 roky od dátumu získania
minimálne 8 účastí na súťažiach ako sú Majstrovstvá SR, Slovenský pohár a Veľká cena
Slovenska počas obdobia nepresahujúcom 2 roky
písomné odporúčanie predsedu SV RK SZK (môže byť aj v el. forme)
100% účasť na teoretickej aj praktickej časti školenia rozhodcov
90% úspešnosť pri písomnom teste zo súťažných pravidiel rozhodovania
úspešné absolvovanie ústnej a praktickej skúšky

Absolvent 3. stupňa je špecializovaný športový odborník - rozhodca 3. kvalifikačného stupňa v
karate, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú vykonávať rozhodovanie vo všetkých jemu pridelených úlohách na súťažiach
regionálnych alebo záujmových organizácií a združení ako aj na všetkých súťažiach
organizovaných SZK.

4.

Organizácia školení

4
4.1

1. kvalifikačný stupeň

Náplň školenia vychádza z aktuálne platných pravidiel rozhodovania WKF s prípadnými
dodatkami SZK. Cieľom školenia je oboznámenie kurzistov so základnými pravidlami
rozhodovania kata a kumite a zvládnutie činností sudcu kata a kumite počas zápasu. Pozostáva
z teoretickej a praktickej časti v celkovej dĺžke trvania minimálne 8 vyučovacích hodín. Praktická
časť v celkovej dĺžke trvania minimálne 2 vyučovacích hodín môže byť absolvovaná na
súťažiach regionálnych alebo záujmových organizácií a združení alebo formou simulovaných
zápasov počas konania školenia.

4.2

2. kvalifikačný stupeň

Náplň školenia vychádza z aktuálne platných pravidiel rozhodovania WKF s prípadnými
dodatkami SZK. Cieľom školenia je oboznámenie kurzistov so základnými pravidlami
rozhodovania kata a kumite a zvládnutie činností hlavného sudcu kata a rozhodcu kumite počas
zápasu. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti v celkovej dĺžke trvania minimálne 12
vyučovacích hodín. O pomere v počte teoretických a praktických hodín rozhoduje vedúci lektor.
Praktická časť musí byť absolvovaná minimálne na jednej súťaži ako sú Majstrovstvá SR,
Slovenský pohár a Veľká cena Slovenska.
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4.3

3. kvalifikačný stupeň

Náplň školenia vychádza z aktuálne platných pravidiel rozhodovania WKF s prípadnými
dodatkami SZK. Cieľom školenia je oboznámenie kurzistov so základnými pravidlami
rozhodovania kata a kumite a zvládnutie činností tatami manažéra (ďalej len TM) a hlavného
rozhodcu (ďalej len HR) na súťaži. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti v celkovej dĺžke
trvania minimálne 16 vyučovacích hodín. O pomere v počte teoretických a praktických hodín
rozhoduje vedúci lektor. Praktická časť musí byť absolvovaná minimálne na jednej súťaži ako
sú Majstrovstvá SR, Slovenský pohár a Veľká cena Slovenska.
Doklad o úspešnom absolvovaní školenia (získaní kvalifikačného stupňa), ako aj evidenciu
v databázach SZK zabezpečuje a vydáva predseda RK SZK.

5.

Lektori RZ SZK

Lektorov RZ SZK navrhuje SV RK SZK a schvaľuje RK SZK.
Doklady o akreditácii lektora, ako aj evidenciu v databázach SZK zabezpečuje a vydáva
predseda RK SZK.
Lektori, ktorí sa zúčastnili seminára alebo školenia, majú nárok na odmenu podľa platnej
ekonomickej smernice SZK.

6.

Funkčné zaradenie členov RZ SZK

Funkčné zaradenie členov RZ SZK navrhuje SV RK SZK a schvaľuje RK SZK. Úlohy pridelené
členom RZ SZK na súťažiach sú definované aktuálne platnými súťažnými pravidlami WKF s
doplnkami SZK. Rozhodca s vyšším funkčným zaradením môže vykonávať ktorúkoľvek
z činností prislúchajúcu nižšiemu funkčnému zaradeniu.
Funkčné zaradenie:

Podmienky pre získanie:

Sudca / Rozhodca

člen RZ SZK a účasť na seminári podľa čl. 2

TM

člen RZ SZK a min. 3. kvalifikačný stupeň s 5 ročnou praxou alebo
člen RZ SZK s platnou medzinárodnou licenciou

HR

člen RZ SZK s min. 3. kvalifikačný stupeň s 10 ročnou praxou alebo
člen RZ SZK s s platnou medzinárodnou licenciou a účasť na
seminári podľa bodu čl. 2

7.

Ďalšie vzdelávanie rozhodcov
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SV RK SZK na základe požiadavky VV SZK zabezpečuje aj ďalšie vzdelávanie vybraných
rozhodcov, najmä prípravu rozhodcov na skúšky pre získanie medzinárodnej (kontinentálnej =
EKF alebo svetovej = WKF) licencie.
Pre prípravu členov RZ SZK na tieto skúšky SV RK SZK určí počet lektorov, ktorí organizačne
zabezpečia proces prípravy a na záver písomne vyhodnotia stav pripravenosti kandidátov na
medzinárodného rozhodcu. Harmonogram prípravy, ako aj svoje záverečné hodnotenie,
odovzdajú lektori predsedovi RK SZK. Následne RK SZK odovzdá menoslov kandidátov s
výsledkom hodnotenia lektorov Výkonnému výboru SZK na schválenie.
Podmienky pre účasť členov RZ SZK na prvých medzinárodných (EKF / WKF) skúškach sú
dané podmienkami účasti samotných medzinárodných federácií EFK / WKF a týmito ďalšími
podmienkami SZK:










Zaslanie písomnej žiadosti o zaradenie do prípravy rozhodcov pre získanie
medzinárodnej licencie
člen RZ SZK
3. kvalifikačný stupeň
Znalosť aspoň jedného z oficiálnych jazykov používaných na medzinárodných skúškach
90% úspešnosť pri písomnom teste zo súťažných pravidiel rozhodovania v oficiálnom
jazyku
minimálna prax:
o 12 účastí (z toho minimálne 6 účastí na súťažiach ako sú Majstrovstvá SR,
Slovenský pohár a Veľká cena Slovenska) na súťažiach organizovaných SZK
počas ostatných 2 rokov
o a súčasne účasť na 6 medzinárodných turnajoch (z toho 4 v zahraničí) počas
ostatných 2 rokov, na ktorý je delegovaný RK SZK
kladné hodnotenie nadpolovičnej väčšiny lektorov
schválenie VV SZK

Podmienky pre účasť členov RZ SZK na ďalších medzinárodných (EKF / WKF) skúškach sú
dané podmienkami účasti samotných medzinárodných federácií EFK / WKF a týmito ďalšími
podmienkami SZK:



8.

odporúčanie RK SZK
schválenie VV SZK

Zabezpečenie vzdelávania

Návrh rozpočtu ktorejkoľvek formy vzdelávania na akejkoľvek úrovni bude predložený na
schválenie výkonnému orgánu SZK prostredníctvom RK SZK.

9.

Záverečné ustanovenia
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Smernicu vypracúva a aktualizuje SV RK SZK.
Smernica je platná až po jej schválení výkonným orgánom SZK.
Výklad tejto smernice, aj súvisiacich skutočností, ktoré v nej nie sú obsiahnuté a týkajú sa
vzdelávania RZ SZK, je výhradne v kompetencii SV RK SZK.

Schválené VV SZK dňa 27.08.2022
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