SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA
SLOVAK WEIGHTLIFTING FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava

SMERNICA
VZDELÁVANIA INŠTRUKTORA ŠPORTU
ROZHODCA VO VZPIERANÍ SLOVENKÉHO ZVÄZU VZPIERANIA
vypracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 440/2015 o športe § 84 (ďalej len zákon o športe).
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Predmet smernice:
Smernica definuje kvalifikačné stupne inštruktora športu – rozhodca vo vzpieraní (ďalej len
rozhodca), profil absolventa, dobu prípravy, podmienky prijatia, formu ukončenia vzdelávania,
získané osvedčenie a ďalšie vzdelávanie rozhodcov vo vzpieraní Slovenského zväzu vzpierania
(ďalej len SZV).
2. Termíny a definícia:
2.1. Školenie – predstavuje základnú formu vzdelávania rozhodcov. Po absolvovaní teoretickej a
praktickej časti školenia a po úspešnom vykonaní skúšok získa absolvent školenia kvalifikáciu
rozhodcu I. až III. stupňa.
2.2. Seminár – predstavuje formu ďalšieho vzdelávania rozhodcov. Semináre sú zamerané na
ďalšie rozširovanie a prehlbovanie odborných poznatkov.
3. Kvalifikačné stupne:
V súlade so zákonom o športe, inštruktor športu – rozhodca vo vzpieraní môže vykonávať
vedenie športu v kategórií inštruktor športu:
a) I. kvalifikačného stupňa,
b) II. kvalifikačného stupňa,
c) III. kvalifikačného stupňa.
Čl. 2
Získanie odbornej spôsobilosti – kvalifikácie rozhodcu
1. Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti rozhodcu je absolvovanie teoretickej a
praktickej časti školenia rozhodcov I. až III. kvalifikačného stupňa a úspešné vykonanie
záverečných skúšok.

2. Školenie rozhodcov organizuje pre všetky kvalifikačné stupne SZV alebo ním poverený člen
SZV.
3. Podmienky účasti na školení určuje tabuľka č. 1.
Tab. č. 1
Školenie na
I. kvalifikačný
stupeň
II. kvalifikačný
stupeň
III. kvalifikačný
stupeň

Minimálny vek

Požadovaná
dosiahnutá
kvalifikácia

Minimálna doba
praxe

Minimálne
vzdelanie

18 rokov

-

-

Základné

21 rokov
26 rokov

I. kvalifikačný
stupeň
II. kvalifikačný
stupeň

3 roky
*

Úplne
stredoškolské
Úplne
stredoškolské

* Školenie rozhodcov III. kvalifikačného stupňa sa uskutočňuje len na návrh Súťažno-technickej
komisie SZV, ktorá na základe vykonávanej praxe rozhodcov II. kvalifikačného stupňa
a požiadaviek SZV vykonáva výber týchto rozhodcov. Podmienka návrhu je písomná žiadosť
uchádzača o absolvovanie školenia na III. kvalifikačný stupeň.
3.1. O kvalifikačný stupeň I. si môžu požiadať športovci, po dosiahnutí výkonnostnej úrovne
reprezentant SR senior alebo junior, po absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného
programu a tiež individuálny člen SZV, ktorý vie preukázať 10 ročnú vzpieračskú prax
v štruktúrach SZV, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v tab. č. 1. Čl. 5 týmto nie je
dotknutý.
4. Obsah a rozsah školenia pre jednotlivé kvalifikačné stupne je uvedený v prílohe č. 1, 2 a 3.
5. Skúšky a ich hodnotenie:
5.1. Záverečné overovanie znalostí (ďalej len skúška) vykoná skúšobná komisia.
5.2. Skúšky rozhodcov na I. kvalifikačný stupeň vykoná skúšobná komisia menovaná
Komisiou vzdelávania SZV na návrh Súťažno-technickej komisie SZV. Skúšobná
komisia musí mať najmenej troch členov. Predseda skúšobnej komisie musí byť
rozhodcom min. III. kvalifikačného stupňa, členovia najmenej II. kvalifikačného stupňa.
5.3. Skúšky rozhodcov na II. kvalifikačný stupeň vykoná skúšobná komisia menovaná
Komisiou vzdelávania SZV na návrh Súťažno-technickej komisie SZV. Skúšobná
komisia musí mať najmenej troch členov. Predseda skúšobnej komisie musí byť
rozhodcom min. III. kvalifikačného stupňa, členovia najmenej II. kvalifikačného stupňa.
5.4. Skúšky rozhodcov na III. kvalifikačný stupeň vykoná skúšobná komisia menovaná
Komisiou vzdelávania SZV na návrh Súťažno-technickej komisie SZV. Skúšobná
komisia musí mať najmenej troch členov. Predseda skúšobnej komisie musí byť
rozhodcom min. III. kvalifikačného stupňa, členovia najmenej III. kvalifikačného stupňa.
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6. Skúšky rozhodcov I. až III. kvalifikačného stupňa sa skladajú z dvoch častí, z teoretickej
a praktickej
6.1. Teoretická časť overuje znalosti z troch oblastí:
a) pravidlá vzpierania,
b) súťažný poriadok, prestupový poriadok, disciplinárny poriadok,
c) ovládanie softwaru pre riadenie súťaže.
6.2. Praktická časť overuje praktické schopnosti v oblasti výkonu rozhodcu na súťaži určenej
organizátorom školenia vrátenie ovládania softwaru pre riadenie súťaže.
6.3 Na základe posúdenia výsledkov skúšky vyhodnotí skúšobná komisia úspešnosť jednotlivých
účastníkov v percentách. Za skúšku je možné získať 0 – 100 percent.
6.3.1. Podmienkou pre úspešné ukončenie školenia je absolvovanie skúšok zo všetkých oblastí
teoretickej aj praktickej časti.
6.3.2. Absolvent ukončí úspešne školenie s celkovým hodnotením „vyhovel“, ak priemer jeho
percentuálnej úspešnosti vo všetkých skúšaných oblastiach dosiahol hodnotu 80 a viac.
6.3.3. V inom prípade ako udáva bod 6.3.2. tejto smernice žiadateľ školenia skúške nevyhovel.
6.3.4. Po ukončení školenia pridelí SZV úspešným absolventom školenia evidenčné číslo
rozhodcu a vydá im osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti rozhodcu, s vyznačením
príslušného kvalifikačného stupňa. Záznam o získaní odbornej spôsobilosti a získanom
kvalifikačnom stupni vykoná SZV aj do preukazu rozhodcu vzpierania a do informačného
systému športu.
6.3.5. Evidenčné čísla rozhodcom prideľuje SZV alebo ním poverený orgán (spravidla Súťažnotechnická komisia SZV).
Evidenčné číslo má tvar: R A/BB/CC/DDD/, kde „R“ je písmeno a
„ABBCCCC sú číslami, ktorých je spolu osem a pridelia sa podľa kľúča:
„R“ - písmeno vyjadruje, že ide o rozhodcu,
„A“ - získaný kvalifikačný stupeň (I. až III.),
„BB“ - posledné dvojčíslo kalendárneho roka, v ktorom bola odborná spôsobilosť
príslušného kvalifikačného stupňa získaná,
„CC“ – poradové číslo vydaného osvedčenia v danom roku,
„DDD“ - číslo preukazu SZV absolventa školenia.
Príklad použitia: R 3/17/08/025 – rozhodca 3. kvalifikačného stupňa, ktorý vykonal skúšku
v roku 2017, ako 8 v poradí a má preukaz rozhodcu vzpierania č. 25.
Čl. 3
Profil absolventa
1. Absolvent kurzu rozhodca vzpierania I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu rozhodcovskú
kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent I.
stupňa je špecializovaný odborník vo vzpieraní, ktorý ma zodpovedajúce teoretické poznatky,
praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na
úrovni II. ligy seniorov a mládežníckych líg, a vykonávať úlohy a rozhodovanie na všetkých
úrovniach domácich súťaží pokiaľ hlavný rozhodca má najmenej II. kvalifikačný stupeň.
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2. Absolvent kurzu rozhodca vzpierania II. kvalifikačného stupňa získava druhú rozhodcovskú
kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent II.
stupňa je špecializovaný odborník vo vzpieraní, ktorý ma zodpovedajúce teoretické poznatky,
praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na
úrovni domácich majstrovských súťaží. Rozhodovať v pozícií hlavný rozhodca na úrovni II. ligy
seniorov a mládežníckych líg.
3. Absolvent kurzu rozhodca vzpierania III. kvalifikačného stupňa získava najvyššiu

rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike.
Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník vo vzpieraní, ktorý má zodpovedajúce
teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie
domácich a zahraničných súťaží. Rozhodovať v pozícií hlavný rozhodca na úrovni extraliga
seniorov ako aj Majstrovstiev Slovenska v každej vekovej kategórií.
Čl. 4
Semináre
1. Seminár slúži pre ďalšie vzdelávanie, rozširovanie a prehlbovanie znalostí rozhodcov.
2. Semináre pre rozhodcov organizuje SZV alebo ním poverený člen SZV.
3. Absolvovanie seminárov pre rozhodcov je nutné pre udržanie aktívnej rozhodcovskej licencie.
4. Semináre sa organizujú z dôvodu zmeny medzinárodných resp. národných pravidiel, interných
smerníc SZV, zmeny softwaru riadenia súťaží a pod..
5. Pokiaľ sa rozhodca nezúčastní aspoň jedného z vypísaných seminárov v danom roku, nebude
nominovaný na majstrovské súťaže, do doby jeho absolvovania, na inom seminári.
Čl. 5
Poplatok za absolvovanie školenia/semináru
1. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
Čl. 6
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti činnosti inštruktora športu – rozhodca vo vzpieraní
1. SZV vystaví absolventovi programu doklad - osvedčenie o odbornej spôsobilosti činnosti
inštruktora športu – rozhodca vo vzpieraní Slovenského zväzu vzpierania I. až III.
kvalifikačného stupňa v súlade s § 84 ods. 5 zákona o športe.
Čl. 7
Prideľovanie licencií
1. Súťažno-technická komisia v spolupráci so Sekretariátom SZV (ďalej Se SZV) vedie databázu
všetkých rozhodcov.
2. Súťažno-technická komisia v spolupráci so Se SZV vedie databázu všetkých rozhodcov, ktorí
si uhradili licenciu na daný súťažný rok.
3. Výšku ročnej licenciu stanoví Výkonný Výbor SZV uznesením a zapíše do ekonomickej
smernice.
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Čl. 8
1. Ku každej vzdelávacej činnosti musí byť spracovaná dokumentácia.
2. Dokumentácia musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) názov organizátora vzdelávacej aktivity,
b) druh vzdelávania (školenie rozhodcov 1., 2. alebo 3. kvalifikačného stupňa, seminár),
c) dátum začatia a ukončenia vzdelávacej aktivity,
d) mená a kvalifikácia lektorov,
e) témy rozdelené podľa učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a mena lektora,
f) záznamy o dennej účasti účastníka vzdelávania vrátane jeho podpisu (prezenčné listiny).
3. Pri školení sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky podľa prílohy č. 4 tejto smernice, ktorý sa
odovzdá na Se SZV pre potreby archivácie.
Čl. 9
Medzinárodný rozhodca vzpierania
1. Aktívny rozhodca, ktorý získal III. kvalifikačný stupeň môže písomne požiadať Súťažnotechnickú komisiu SZV o prihlásenie na medzinárodný kurz rozhodcu vzpierania.
2. O konečnom zaslaní prihlášky kandidáta na medzinárodný kurz rozhodcu vzpierania
rozhoduje na základe odporúčania Súťažno-technickej komisie SZV Výkonný výbor SZV, a to
na základe uznesenia.
3. Skúšky medzinárodného rozhodcu vzpierania sa vykonávajú v súlade s platnými smernicami
IWF.
4. Poplatky licencií medzinárodného rozhodcu stanoví IWF.
5. Všetky poplatky za absolvovanie medzinárodného kurzu rozhodcu vzpierania, a ako aj
zakúpenia medzinárodnej licencie znáša žiadateľ.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. O prípadoch, ktoré táto smernica priamo nerieši rozhoduje Komisia vzdelávania SZV.
2. Výklad tejto smernice vykonáva Komisia vzdelávania SZV.
3. Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SZV, dňa 10.08.2017 v Bobrove.
4. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 14.08.2017.
5. Dňom účinnosti sa ruší „Smernica o udeľovaní odborných spôsobilostí vo vzpieraní
akreditácia od roku 2009“, zo dňa 01.05.2010.
Vypracoval: Ing. Tomáš Chovanec

Mgr. Viktor Gumán
predseda SZV
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Príloha č. 1

OSNOVA ŠKOLENIA ROZHODCOV
NA I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ
Miesto konania: .........................................................................................

Začiatok školenia: ......................................................................................

Ukončenie školenia: ...................................................................................

Meno vedúceho školenia: ..........................................................................

Téma
Pravidlá vzpierania
Športová etika a fair play
Smernice SZV
Základy prvej pomoci
Základy psychológie športu
Riadenie softwaru
Praktická časť
Záverečné skúšky
Spolu hodín

Počet
hodín
3
0,5
0,5
0,5
0,5
3
10
2
20
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Lektor

Príloha č. 2

OSNOVA ŠKOLENIA ROZHODCOV
NA II. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ
Miesto konania: .........................................................................................

Začiatok školenia: ......................................................................................

Ukončenie školenia: ...................................................................................

Meno vedúceho školenia: ..........................................................................

Téma
Pravidlá vzpierania
Športová etika a fair play
Smernice SZV
Základy prvej pomoci
Základy psychológie športu
Riadenie softwaru
Praktická časť
Záverečné skúšky
Spolu hodín

Počet
hodín
4
1
1
1
1
3
20
3
34
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Lektor

Príloha č. 3

OSNOVA ŠKOLENIA ROZHODCOV
NA III. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ
Miesto konania: .........................................................................................

Začiatok školenia: ......................................................................................

Ukončenie školenia: ...................................................................................

Meno vedúceho školenia: ..........................................................................

Téma
Pravidlá vzpierania
Športová etika a fair play
Smernice SZV
Základy prvej pomoci
Základy psychológie športu
Riadenie softwaru
Praktická časť
Záverečné skúšky
Spolu hodín

Počet
hodín
5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
30
3
47
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Lektor

Príloha č. 4
PROTOKOL O VYKONANÍ SKÚŠKY
Názov školenia: ...............................................................................................................................
Zloženie skúšobnej komisie:
Meno a priezvisko

Kvalifikácia

Funkcia v skúšobnej komisii

Teoretická časť skúšky bola vykonaná:
Miesto
Dátum

Poznámka

Praktická časť skúšky bola vykonaná:
Miesto
Dátum

Poznámka

Vyhodnotenie skúšok:
P.
č.

Meno a priezvisko

Pravidlá
vzpierania

Smernice
SZV

Všeobecné
predmety

Prax

Priemer

Vyhovel/
nevyhovel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Podpisy členov skúšobnej komisie:
.................................
predseda SK

.................................
člen SK
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.................................
člen SK

