SYSTÉM VZDELÁVANIA ROZHODCOV A ĎALŠÍCH
ČINOVNÍKOV V SYSTÉME ROZHODOVANIA (RaDČvsr)
KRASOKORČUĽOVANIA
ÚVOD
Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (ďalej len VV SKrZ) sa riadi v školení a ďalšom
vzdelávaní rozhodcov Zákonom o telesnej kultúre č.288/1997 Zb.z. platným od 1.1.1998 a zmenou a doplnením
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry , o Jednotnom vzdelávacom
systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky, o náležitosti potvrdenia o akreditácii, o podmienkach získavania
odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich
vykonávanie, platnou od 27. októbra 2008.
1. AKREDITAČNÁ KOMISIA MŠ SR.
Akreditačná komisia (ďalej len AK) špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry je zriadená ako
poradný orgán MŠ SR. Úlohou AK je posudzovať a na základe splnenia podmienok odporúčať MŠ potvrdenie o
akreditácii vzdelávacím zariadeniam. Prípravu rozhodcov krasokorčuľovania môžu vykonávať akreditované
zariadenia, ktoré majú túto činnosť schválenú AK a MŠ SR a vydané potvrdenie o akreditácii. Akreditované
vzdelávacie zariadenia vydávajú účastníkom školenia rozhodcov, po úspešnom vykonaní skúšky, doklad o získanej
rozhodcovskej spôsobilosti.
2. KVALIFIKÁCIE ROZHODCOV A ĎALŠÍCH ČINOVNÍKOV SYSTÉME ROZHODOVANIA
(RaDČvsr) V KRASOKORČUĽOVANÍ
V krasokorčuľovaní sa na určenie konečného výsledku súťaží zúčastňujú následovní činovníci:
a) HLAVNÝ ROZHODCA
A. pre sólo a športové dvojice
B. pre tance
b) ROZHODCA
A. pre sólo a športové dvojice
B. pre tance
c) TECHNICKÝ KONTROLÓR
A. pre sólo
B. športové dvojice
C. pre tance
d) TECHNICKÝ ŠPECIALISTA
A. pre sólo
B. športové dvojice
C. pre tance
e) ASISTENT TECHNICKÉHO ŠPECIALISTU
A. pre sólo
B. športové dvojice
C. pre tance
f) DATA OPERÁTOR
g)V IDEO OPERÁTOR
3. ZÍSKAVANIE KVALIFIKÁCIE
Vo vzdelávacom zariadení športového zväzu je možno pripravovať RaDČvsr v jednotlivých kategóriach v
rozsahu schválenej akreditácie MŠ SR. Rozsah a obsah teoretickej a praktickej časti prípravy činovníkov systému
rozhodovania vymedzí vzdelávacie zariadenie.
Na výkon špecializovaných činnosti v oblasti telesnej kultúry možno uznať odbornú spôsobilosť:

kategória ROZHODCA (R):
1. rozhodca I. kvalifikačného stupňa
A. - pre sólo a športové dvojice
B. - pre tance
2. rozhodca II. kvalifikačného stupňa
A. - pre sólo a športové dvojice
B. - pre tance
b) kategória HLAVNÝ ROZHODCA (HR):
1. hlavný rozhodca III. kvalifikačného stupňa
C. - pre sólo a športové dvojice
D. - pre tance
c) kategória TECHNICKÝ KONTROLÓR (TC):
1. rozhodca-TC III. kvalifikačného stupňa
A. - pre sólo
B. - športové dvojice
C. - pre tance
d) kategória TECHNICKÝ ŠPECIALISTA (TS) / ASISTENT TECHNICKÉHO ŠPECIALISTU(ATS):
1. technický špecialista / asistent technického špecialistu II. kvalifikačného stupňa
A. - pre sólo
B. - športové dvojice
C. - pre tance
2. technický špecialista / asistent technického špecialistu III. kvalifikačného stupňa
A. - pre sólo
B. - športové dvojice
C. - pre tance
e) kategória DATA / VIDEO OPERÁTOR (DO/VO) :
1. video operátor I. kvalifikačného stupňa
a)

- absolventom vzdelávacieho zariadenia príslušného športového zväzu.
MEDZINARODNÝ HLAVÝ ROZHODCA, ISU HLAVNÝ ROZHODCA - zabezpečuje ISU (INTERNATIONAL SKATING
UNION -Medzinárodná korčuliarska únia)
MEDZINARODNÝ ROZHODCA, ISU ROZHODCA - zabezpečuje ISU
MEDZINARODNÝ TECHNICKÝ KONTROLÓR, ISU TECHNICKÝ KONTROLÓR - zabezpečuje ISU
MEDZINARODNÝ TECHNICKÝ ŠPECIALISTA, ISU TECHNICKÝ ŠPECIALISTA - zabezpečuje ISU
MEDZINARODNÝ DATA/VIDEO OPERÁTOR, ISU DATA/VIDEO OPERÁTOR - zabezpečuje ISU

Vymedzenie pojmov:
a/ platnosť kvalifikácie rozhodcov a ďalších činovníkov v systéme rozhodovania (RaDČvsr):
RaDČvsr, ktorý úspešne absolvuje v akreditovanom vzdelávacom zariadení prípravu, obdrží
doklad o získanej odbornej spôsobilosti, ktorý je platný 2 roky.
b/ registrácia rozhodcov a ďaľších činovníkov v systéme rozhodovania (RaDČvsr) v SKrZ:
RaDČvsr s platnou kvalifikáciou, ktorý chce pôsobiť v SKrZ
musí splniť
podmienky
stanovené VV SKrZ.
c/ predĺženie platnosti kvalifikácie RaDČvsr:
Po uplynutí 2 rokov je činovník v systéme rozhodovania povinný zúčastniť sa na
doškolovacom seminári, ktorý musí absolvovať v plnom rozsahu.
d/ obnovenie platnosti kvalifikácie RaDČvsr:
Rozhodcom a ďalším činovníkom v systéme rozhodovania, ktorým uplynula 2 ročná doba
platnosti kvalifikácie a nezúčastňovali sa aktivít SKrZ, požiadajú o zaradenie na Seminár RaDČvsr
Výkonný výbor (ďalej len " VV ") SKrZ.

4. PODMIENKY ÚČASTNÍKOV ŠKOLENÍ ROZHODCOV A ĎALŠÍCH ČINOVNÍKOV V SYSTÉME

ROZHODOVANIA (RaČvsr)
a) ROZHODCA:
V Z D E L Á V A N I E 1. S T U P Ň A
Profil rozhodcu – I. stupeň
Získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v SR.
Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú rozhodovanie domácich pretekov na úrovni
žiackych súťaží, pokiaľ VV SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia
pre rozhodcu I. kvalifikačného stupňa :
 vek minimálne 18 rokov,
 má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav)
Dĺžka trvania školenia
18 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Učebný plán pre školenie rozhodcov 1. stupňa
Všeobecná časť
- psychológia športu
- etika a fair play
- základy prvej pomoci
- pedagogika
Počet hodín všeobecnej časti spolu
Š p e c i a l i z á c i a -krasokorčuľovanie
Pravidlá krasokorčuľovania
Súťažný poriadok a smernice SKrZ
Praktické hodiny rozhodovania :
na ľade, popr. pomocou DVD-techniky
Analýza rozhodnutí
Počet hodín špecializácie spolu
Počet hodín školenia rozhodcov 1. stupňa spolu

počet hodín
1
1
1
1
4
počet hodín
5
2
5
2
14
18

V Z D E L Á V A N I E 2. S T U P Ň A
Profil rozhodcu – 2. stupeň
Získava druhú najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v SR.
Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú rozhodovanie domácich súťaží na úrovni
majstrovských a najvyšších domácich súťaží, pokiaľ VV SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia
pre rozhodcu -II. kvalifikačného stupňa:
 o skúšky pre II. kvalifikačný stupeň podáva uchádzač žiadosť na VV SKrZ
 splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav)
 aktívne rozhodoval v minimálne 10-tich súťažiach SKrZ
 najskôr 2 roky po získaní oprávnenia pre rozhodcu I. kvalifikačného stupňa
 znalosť anglického jazyka v rozsahu potrieb ISU systému rozhodovania (ďalej len ISR)
Dĺžka trvania školenia
30 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška

- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Učebný plán pre školenie rozhodcov 2. stupňa
Všeobecná časť
- psychológia športu
- športová etika
- zákl. prvej pomoci
- sociológia športu
- právo v športe
Počet hodín všeobecnej časti spolu
Š p e c i a l i z á c i a -krasokorčuľovanie
Výklad pravidiel
Súťažný poriadok a smernice
Praktické hodiny rozhodovania :
na ľade, popr. pomocou DVD-techniky
Analýza rozhodnutí
Počet hodín špecializácie spolu
Počet hodín školenia rozhodcov 2. stupňa spolu

počet hodín
1,5
1,5
1
1,5
1,5
7
počet hodín
8
2
8
5
23
30

b) HLAVNÝ ROZHODCA:
V Z D E L Á V A N I E 3. S T U P Ň A
Profil rozhodcu – 3. stupeň
Hlavný rozhodca pre domáce preteky. Získava najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania
odborníkov v športe v SR.
Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať a viesť rozhodovanie súťaží na
úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží, a vykonávať funkciu Hlavného rozhodcu, pokiaľ VV
SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia
pre Hlavného rozhodcu-III..kvalifikačný stupeň:

o skúšky pre III. kvalifikačný stupeň podáva uchádzač žiadosť na VV SKrZ
 splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav )
 najskôr 3 roky po získaní oprávnenia na rozhodcu II. kvalifikačného stupňa a
aktívneho rozhodovania
 znalosť anglického jazyka v rozsahu potrieb ISR
Dĺžka trvania školenia
40 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Učebný plán pre školenie rozhodcov, technických kontrolórov 3. stupňa
Všeobecná časť
počet hodín
- psychológia športu
2
- športová etika
2
- zákl. prvej pomoci
2
- sociológia športu
2
- právo v športe
2
Počet hodín všeobecnej časti spolu
10
Š p e c i a l i z á c i a - krasokorčuľovanie
počet hodín
Výklad pravidiel, povinnosti Hlavného rozhodcu
10

Súťažný poriadok a smernice
Praktické hodiny rozhodovania :
na ľade, popr. pomocou DVD-techniky
Analýza ohodnotení prvkov
Počet hodín špecializácie spolu

14
4
30

Počet hodín školenia hlavných rozhodcov 3. stupňa spolu

40

2

c) TECHNICKÝ KONTROLÓR:
V Z D E L Á V A N I E 3. S T U P Ň A
Profil rozhodcu – 3. stupeň
Technický kontrolór. Získava najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v
športe v SR.
Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať a viesť rozhodovanie súťaží na
úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží, a vykonávať funkciu Technického kontrolóra, pokiaľ
VV SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia
pre rozhodcu III.kvalifikačný stupeň: (Hlavný rozhodca pre domáce preteky, technický kontrolór)
 o skúšky pre III. kvalifikačný stupeň podáva uchádzač žiadosť na VV SKrZ
 splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav )
 najskôr 3 roky po získaní oprávnenia na rozhodcu II. kvalifikačného stupňa a
aktívneho rozhodovania
 znalosť anglického jazyka v rozsahu potrieb ISR
Dĺžka trvania školenia
40 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Učebný plán pre školenie technických kontrolórov 3. stupňa
Všeobecná časť
počet hodín
- psychológia športu
2
- športová etika
2
- zákl. prvej pomoci
2
- sociológia športu
2
- právo v športe
2
Počet hodín všeobecnej časti spolu
10
Š p e c i a l i z á c i a - krasokorčuľovanie
počet hodín
Výklad pravidiel, stupne obtiažnosti prvkov
10
Súťažný poriadok a smernice
2
Praktické hodiny určovania obtiažnosti prvkov:
na ľade, popr. pomocou DVD-techniky
14
Analýza ohodnotení prvkov
4
Počet hodín špecializácie spolu
30
Počet hodín školenia technických kontrolórov 3. stupňa spolu
Medzinárodný hlavný rozhodca - zabezpečuje ISU:
podľa zásad a pravidiel ISU
súhlas VV SKrZ
Hlavný rozhodca ISU - zabezpečuje ISU
podľa zásad a pravidiel ISU
súhlas VV SKrZ

40

Medzinárodný rozhodca - zabezpečuje ISU:
po 3. rokoch aktívneho rozhodovania ako rozhodca III. kvalifikačného stupňa
doporučenie Technickej komisie VV SKrZ (ďalej lenTK ) na menovanie, / skúšky / ISU na medzinárodného
rozhodcu, / po schválení VV SKrZ /.
aktívna znalosť anglického jazyka
akceptovanie prihlášky zo strany ISU
úhrada nákladov na dopravu / na skúšky /
Rozhodca ISU - zabezpečuje ISU :
podľa zásad a pravidiel ISU
súhlas VV SKrZ
Medzinárodný Technický kontrolór - zabezpečuje ISU :
po 3. rokoch aktívneho rozhodovania ako rozhodca III.kvalifikačného stupňa - Technický kontrolór narodných
pretekov
doporučenie TK a schválenie VV SKrZ na podanie prihlášky na skúšky ISU
aktívna znalosť anglického jazyka
akceptovanie prihlášky zo strany ISU
úhrada nákladov na dopravu / na skúšky /
ISU Technický kontrolór - zabezpečuje ISU :
podľa zásad a pravidiel ISU
súhlas VV SKrZ

c) TECHNICKÝ ŠPECIALISTA (TŠ)
V Z D E L Á V A N I E 2. S T U P Ň A
Profil technického špecialistu – 2. stupeň
Technický špecialista pre domáce preteky. Získava najnižšiu kvalifikáciu technického špecialistu v systéme
vzdelávania odborníkov v športe v SR.
Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať funkciu technického špecialistu a
asistenta technického špecialistu v súťažiach na úrovni žiackych a juniorských domácich súťaží a na
Majstrovstvách SR v žiackych kategóriách, pokiaľ VV SKrZ neustanoví inak. Uvedená kvalifikácia ho
oprávňuje k poradenskej činnosti týkajúcej sa zvyšovania stupňov obťažnosti pre trénerov I. – III.
kvalifikačného stupňa.
Podmienky prijatia







o skúšky na technického špecialistu podáva uchádzač žiadosť na VV SKrZ
spĺňa podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav)
je držiteľom platnej licencie trénera III. kvalifikačného stupňa alebo držiteľom platnej
licencie rozhodcu II. kvalifikačného stupňa alebo bývalý reprezentant (účastník ME /MS /
OH)
je v pravidelnom aktívnom styku s danou krasokorčuliarskou disciplínou min. v rozsahu 1
krát do týždňa
znalosť anglickej terminológie v rozsahu potrieb ISR
dobré komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce

Dĺžka trvania školenia
30 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Učebný plán pre školenie technických špecialistov 2. stupňa
Všeobecná časť
počet hodín
- psychológia športu
1,5
- športová etika
1,5
- zákl. prvej pomoci
1
- sociológia športu
1,5

- právo v športe
Počet hodín všeobecnej časti spolu
Š p e c i a l i z á c i a - krasokorčuľovanie
Výklad pravidiel, stupne obťažnosti prvkov
Súťažný poriadok a smernice
Praktické ukážky, simulácia preteku, hodnotenie prvkov
Analýza ohodnotení prvkov
Počet hodín špecializácie spolu
Počet hodín školenia rozhodcov 3. stupňa spolu

1,5
7
počet hodín
6
2
10
5
23
30

V Z D E L Á V A N I E 3. S T U P Ň A
Profil technického špecialistu – 3. stupeň
Technický špecialista pre domáce preteky. Získava najvyššiu kvalifikáciu technického špecialistu v systéme
vzdelávania odborníkov v športe v SR.
Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať funkciu technického špecialistu a
asistenta technického špecialistu v súťažiach na úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží vo
všetkých kategóriách, pokiaľ VV SKrZ neustanoví inak. Uvedená kvalifikácia ho oprávňuje i k poradenskej
činnosti týkajúcej sa zvyšovania stupňov obťažnosti pre trénerov I. – V. kvalifikačného stupňa.
Podmienky prijatia









o skúšky pre III. kvalifikačný stupeň podáva uchádzač žiadosť na VV SKrZ
splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav )
je držiteľom platnej licencie trénera III. kvalifikačného stupňa alebo držiteľom platnej
licencie rozhodcu II. kvalifikačného stupňa alebo bývalý reprezentant (účastník ME /MS /
OH)
je v pravidelnom aktívnom styku s danou krasokorčuliarskou disciplínou min. v rozsahu 1
krát do týždňa
znalosť anglickej terminológie v rozsahu potrieb ISR
dobré komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce
najskôr 2 roky po získaní oprávnenia technického špecialistu II. kvalifikačného stupňa a
aktívneho pôsobenia v tejto funkcii
znalosť anglického jazyka v rozsahu potrieb ISR

Dĺžka trvania školenia
40 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Učebný plán pre školenie technických špecialistov 3. stupňa
Všeobecná časť
- psychológia športu
- športová etika
- zákl. prvej pomoci
- sociológia športu
- právo v športe
Počet hodín všeobecnej časti spolu
Š p e c i a l i z á c i a - krasokorčuľovanie
Výklad pravidiel, stupne obťažnosti prvkov
Súťažný poriadok a smernice

počet hodín
2
2
2
2
2
10
počet hodín
8
2

Praktické ukážky, hodnotenie prvkov, simulácia preteku
Analýza ohodnotení prvkov
Počet hodín špecializácie spolu

15
5
30

Počet hodín školenia technických špecialistov 3. stupňa spolu

40

Medzinárodný Technický špecialista:
po 3. rokoch aktívneho pôsobenia vo funkcii technického špecialistu III. kvalifikačného stupňa - Technický
špecialista národných pretekov
doporučenie TK a schválenie VV SKrZ na podanie prihlášky na skúšky ISU
aktívna znalosť anglického jazyka
akceptovanie prihlášky zo strany ISU
úhrada nákladov na dopravu / na skúšky /
ISU Technický špecialista :
podľa zásad a pravidiel ISU
súhlas VV SKrZ

d) DATA/VIDEO OPERÁTOR (DO/VO):
VZDELÁVANIE
Profil data operátora
Získava kvalifikáciu data /video operátora v systéme vzdelávania odborníkov v športe v SR.
Absolvent je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky,
praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú podieľať sa v procese rozhodovania na vykonávaní
funkcie data/video operátora na domácich pretekoch na úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží
SR, pokiaľ SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia
 v roku získania oprávnenia vek 18 rokov

znalosť angličtiny v rozsahu ISR
Dĺžka trvania školenia
20 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Učebný plán pre školenie d
Všeobecná časť
- psychológia športu
- etika a fair play
- zákl. prvej pomoci
- pedagogika
Počet hodín všeobecnej časti spolu
Š p e c i a l i z á c i a -krasokorčuľovanie
Pravidlá krasokorčuľovania
Oboznámenie sa so softwaerom
Praktické ukážky pri technike
Počet hodín špecializácie spolu
Počet hodín školenia DO/VO spolu

počet hodín
1
1
1
1
4
počet hodín
5
5
6
16
20

Medzinárodný DATA/VIDEO OPERÁTOR:
minimálne 3 roky aktívneho pôsobenia ako národný DO/VO
aktívna znalosť anglického jazyka
doporučenie TK a schválenie VV SKrZ na podanie prihlášky na skúšky ISU
úspešné zvládnutie skúšky ISU
úhrada nákladov na dopravu / na skúšku /

ISU DATA/VIDEO OPERÁTOR:
- podľa zásad a pravidiel ISU
- súhlas VV SKrZ
- úspešné zvládnutie skúšky ISU

5. OBSAH ŠKOLENÍ ROZHODCOV.
Minimálna dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút. V jednom vyučovacom dni nesmie byť prekročený počet
osem vyučovacích hodín výkladového charakteru. Počet vyučovacích hodín môže byť z osem hodín
zvýšený na desať, ak budú mať ďalšie vyučovacie hodiny charakter praktických cvičení alebo diskusie.
Medzi vyučovacími hodinami sú prestávky v dĺžke 10 minút. Vyučovacie hodiny je možné združovať do
dvojnásobnej dĺžky v trvaní 90 minút. Po tomto vyučovacom bloku nasleduje prestávka v dvojnásobnej
dĺžke v trvaní 20 minút. Najviac po 6. vyučovacej hodine nasleduje hodinová prestávka (60 minút) pre obed
alebo večeru. V bežnom pracovnom týždni smie byť takto realizovaných maximálne 50 vyučovacích hodín
príslušnej vzdelávacej aktivity.
O účasti na vzdelávacej aktivite sa vedie evidencia. Dokladom je triedna kniha so zoznamom účastníkov v
jednej vzdelávacej aktivite, tematický plán kurzu s podpismi lektorov prednášaných tém, resp. praxe a
evidencia vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti. Hodnotenie sa vykoná ihneď po ukončení
vzdelávacej aktivity. Ku komplexnej hodnotiacej správe je treba pripojiť presnú evidenciu absolventov
aktivity (meno, bydlisko, dátum narodenia), názov aktivity, dátum, počet hodín, názov špecializácie a čísla
osvedčenia, vrátane dátumu vystavenia a záverečný skúškový protokol. Táto evidencia zostáva
u akreditovaného VZ a musí byť k dispozícii pri kontrolách prevádzaných zástupcami AK.
a) ROZHODCA:
pre rozhodcu I. kvalifikačného stupňa:
Školenia organizujú akreditované zariadenia v rozsahu 2 dní s minimálnym počtom 18
vyučovacích hodín, záverečnými skúškami pred 3 člennou skúšobnou komisiou.
pre rozhodcu II. kvalifikačného stupňa:
Školenia organizujú akreditované zariadenia v rozsahu 3 dní s minimálnym počtom 30
vyučovacích hodín, záverečnými skúškami pred 3 člennou skúšobnou komisiou.
b) HLAVNÝ ROZHODCA:
pre rozhodcu III. kvalifikačného stupňa:
Školenia organizujú akreditované zariadenia v rozsahu 4 dní s minimálnym počtom 40
vyučovacích hodín, záverečnými skúškami pred 3 člennou skúšobnou komisiou.
c) TECHNICKÝ KONTROLÓR:
pre technického kontrolóra III.kvalifikačného stupňa:
Školenia orgnizujú akreditované zariadenia v rozsahu 4 dní s počtom 40 vyučovacích hodín,
záverečnými skúškami pred 3 člennou skúšobnou komisiou.
d) TECHNICKÝ ŠPECIALISTA:
pre technického špecialistu II.kvalifikačného stupňa:
Školenia organizujú akreditované zariadenia v rozsahu 3 dní s počtom 30 vyučovacích hodín,
záverečnými skúškami pred 3 člennou skúšobnou komisiou.
pre technického špecialistu III.kvalifikačného stupňa:
Školenia organizujú akreditované zariadenia v rozsahu 4 dní s počtom 40 vyučovacích hodín,
záverečnými skúškami pred 3 člennou skúšobnou komisiou.
f) DATA/VIDEO OPERÁTOR:
pre data/ video operátora:
Školenia organizujú akreditované zariadenia v rozsahu 2 dní s minimálnym počtom 20
vyučovacích hodín, záverečnými skúškami pred 3 člennou skúšobnou komisiou.

6. SYSTÉM UZNANIA KVALIFIKAČNÝCH TRIED.
Účastníci, školení v akreditovaných vzdelávacích zariadeniach získavajú potvrdenie o kvalifikácii
príslušným školiacim orgánom v preukaze SKrZ a osvedčením o získaní odbornej spôsobilosti
VZOR:

Názov vzdelávacieho zariadenia (VZ), vydávajúceho osvedčenie

sídlo (presná adresa), IČO, DIČ (ak má), právna forma vzdelávacieho zariadenia s uvedením registračného čísla stanov (živnostenského listu,
zriaďovacej listiny, a pod.), názov orgánu, ktorý vykonal uvedenú registráciu (MV SR, Obvodný úrad, príslušný súd, a pod.)
OSVEDČENIE
Číslo: ......................................................................
Meno, priezvisko, titul: ...................................................................
Deň, mesiac, rok narodenia: ............................................................
Absolvoval (a):
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
(názov druhu špecializácie)
v rozsahu ....................... hodín
Poverenie k vydávaniu dokladu o kvalifikácii s celoštátnou platnosťou v zmysle zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z.
z., bolo udelené potvrdením o akreditácii vydaným Ministerstvom školstva SR, dňa: .................................. pod číslom: .........................................
V ....................................... dňa ...............................
..................................................
predseda skúšobnej komisie
(uviesť konkrétne meno)

....................................................
štatutárny zástupca VZ
(uviesť konkrétne meno)
logo /symbol/ pečiatka
vzdelávacieho zariadenia

kategórie :
R - I. kv.st.- S
R - I. kv.st.- T
R - II. kv.st.- S
R - II. kv.st.- T
HR-III. kv. st.-S
HR-III. kv. st.-T
TC-III. kv. st.-S
TC-III. kv. st.-ŠD
TC-III. kv. st.-T
TS - II. kv.st.- S
TS II. kv. st.- ŠD
TS - II. kv.st.- T
TS - III. kv.st.- S
TS III. kv. st.- ŠD
TS -III. kv. st.-T
DO/VO - I. kv. st.
7. PLATNOSŤ KVALIFIKÁCIE.
Získaná kvalifikacia je platná 2 roky. Po uplynutí 2 rokov je RaDČvsr povinný predĺžiť si kvalifikáciu
účasťou na doškolovacom seminári činovníkov v systéme rozhodovania v danej kvalifikačnej triede.
8. POSTUP PRI PREDĹŢENÍ KVALIFIKÁCIE.
RaDČvsr po uplynutí 2 rokov kvalifikácie, predkladá žiadosť o zaradenie na doškolovací seminár RaDČvsr
príslušný orgán SKrZ v ktorom pôsobí. Po úspešnom absolvovaní seminára sa mu predlžuje kvalifikácie na
ďalšie 2 roky.
9. REGISTRÁCIA ROZHODCOV.
VV SKrZ registruje aktívnych činovníkov v systéme rozhodovania všetkých tried, ktorí sú priamo zaradení
pre súťažné obdobie. Podmienkou registrácie je ich aktivita na delegovaných súťažiach. Ak činovník v
systéme rozhodovania počas súťažného obdobia neprejaví aktivitu je vyradený z registrácie.
10. ZÁVER.
RaDČvsr, je jedným z výchovných článkov v telovýchovnom procese, preto je nutné aby orgány riadiace
krasokorčuľovanie v jednotlivých štruktúrach, vytvárali podmienky pre jeho odborný rast. Činnosť

RaDČvsr v hnutí musí byť nasmerovaná tak, aby bolo rozhodovanie na jednotlivých úrovniach zamerané na
zvyšovnie úrovne výkonnosti súťažiacich. Cielom nášho snaženia musí byť odbornosť, objektívnosť a
spolupráca na všetkých úrovniach činnosti. Podmienky pre získanie a udržanie si kvalifikácie RaDČvsr
stanovuje Zb.zákonov, Vyhláška MŠ SR a schválené materialy VV SKrZ.

Príloha:
ZOZNAM PREDNÁŠATEĽOV
Špecializácia krasokorčuľovanie:
"ROZHODCOVIA"- ČINOVNÍCI V SYSTÉME ROZHODOVANIA
Garant : Ing. Prokop Igor TK
Lektori:
Dr. Babušíková Felicitas
Dr. Bohunická Lenka
Dr. Böhm Allan
Dr. Domanská Adriana TK
Dr. Hrachovcová Mária T
Ing. Matejová Kveta
Ing. Prokop Igor TK
MVDr. Čuchran Vladimír T
Ing. Bašová Hana
Technickí špecialisti
Mgr.Zuzana Začková, PhD.
Ing.Zuzana Drnzíková, PhD.
Ing. Grinčová Slávka T
Mgr. Kuštárová Monika
Tomáš Kunya T
Data operator, video operátor
Ing. Vaňová Jana
Ing. Stankovianska Wanda
Schmidová Janka

Všeobecná časť:
Dr. Bohunická Lenka
Dr. Böhm Allan
MUDr. Michalková Elena

