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Projekt vzdelávania rozhodcov SZKB 

Definícia: Rozhodca kickboxu SZKB
a, rozhodca je športový odborník, ktorý na súťažiach kickboxu rozhoduje podľa 
príslušných športových pravidiel kickboxu a je registrovaný v Matrike SZKB a informačnom 
systéme športu SR v zmysle Zákona o športe 440/2016 Z.z.

b, člen zboru rozhodcov SZKB (ďalej iba rozhodca), je každá osoba, ktorá je držiteľom 
platnej licencie rozhodcov SZKB
c, rozhodca sa riadi pravidlami stanovenými v Smernici pre činnosť rozhodcov SZKB, 
stanovami SZKB, športovými pravidlami SZKB, zákonmi SR a všeobecnými morálnymi 
zásadami. Smernica je dostupná na oficiálnej stránek SZKB.
d, rozhodca je v súvislosti s výkonom funkcie rozhodcu podriadený rozhodcovskej komisii 
SZKB
e, rozhodcovi môže byť na základe rozhodnutia KR pozastavená alebo ukončená činnosť 
rozhodcu SZKB, hlavne v prípade závažného porušenia povinností mu stanovených 
v smernici KR SZKB, stanovách SZKB a iných platných dokumentoch SZKB.

Rozdelenie kvalifikačných stupňov rozhodcu SZKB

ROZHODCA KICKBOXU I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
-  uchádzač musí mať základné vzdelanie, minimálny vek  18 rokov, min. 2 roky aktívny 
v SZKB, stupeň technickej vyspelosti v kickboxe 6.kyu a platný preukaz SZKB s lekárskou 
prehliadkou.  
Doba prípravy:  11 h + prax na súťaži ( 2x min. po dobu 5hod.)
-   všeobecné predmety   1 h /teória/
- predmety špecializácie   8 h  /teória-súťažné pravidlá, súťažný poriadok, riadenie 

zápasov
- praktická časť:  2 hod počas školenia, povinnosť absolvovať prax na dvoch 

jednom kole SZKB minimálne kolách SZKB, a zúčastniť sa praktického 
preškolenia rozhodcov

Forma ukončenia: - záverečná písomná skúška zo všeobecnej časti
    - záverečná skúška zo špecializácie (teoretická/praktická)

ROZHODCA KICKBOXU II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
- uchádzač musí mať základné vzdelanie, absolvovaný I. kvalifikačný stupeň rozhodcu 
    kickboxu, minimálne  2 roky praxe od získania I. kv. stupňa, minimálny vek 20 rokov 
a platný preukaz SZKB s lekárskou prehliadkou.

Doba prípravy:  11 h
-   všeobecné predmety   1 h (teória- prvá pomoc, psychológia športu)
- predmety špecializácie   8 h  /teória – športové pravidlá, súťažný poriadok, 

riadenie zápasov

SZKB 2019



� Akreditačný plán vzdelávania
rozhodcov SZKB

- praktická časť:  2 hod počas školenia, povinnosť sa pravidelne zúčastňovať kôl 
ligy SZKB, medzinárodných súťaží WAKO, a zúčastniť sa praktického preškolenia 
rozhodcov

Forma ukončenia: - záverečná písomná skúška zo všeobecnej časti
    - záverečná skúška zo špecializácie (teoretická/praktická)

 

ROZHODCA KICKBOXU III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA         
- uchádzač musí mať základné vzdelanie,, absolvovaný II. kvalifikačný stupeň rozhodcu 
kickboxu, minimálne 3 roky praxe od získania II. kv. Stupňa, a platný preukaz SZKB.
Doba prípravy:  11 h
-   všeobecné predmety   1 h /teória/
- predmety špecializácie   8 h  /teória-športové pravidlá, súťažný poriadok, riadenie 

zápasov
- praktická časť:  2 hod počas školenia, povinnosť sa pravidelne zúčastňovať kôl 

ligy SZKB, medzinárodných súťaží WAKO, a zúčastniť sa praktického preškolenia 
rozhodcov

Forma ukončenia: - záverečná písomná skúška zo všeobecnej časti
    - záverečná skúška zo špecializácie (teoretická/praktická)
    - záverečná skúška medzinárodných pravidiel WAKO (pokiaľ sa 

 odlišujú od pravidiel SZKB)

 
Všetky potrebné dokumenty, evidencie, pravidlá, pozvánky, hodnotenia a iné písomnosti 
zasiela KR SZKB registrovaným rozhodcom a členom SZKB elektronickou poštou, 
zverejňuje na webe alebo na Facebooku SZKB.
Po úspešnom ukončení prvého, druhého, tretieho stupňa vzdelávania rozhodcov SZKB, 
absolventovi vystaví Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie 
špecializovaných činností rozhodcu v kickboxe. Súčasne sa mu potvrdí príslušná 
rozhodcovská kvalifikácia do preukazu rozhodcu kickboxu, ktorý je aj za týmto účelom v 
rámci SZKB ustanovený.
Poplatky spojené so školením a vydaním osvedčenia udáva ekonomická smernica SZKB, 
bod 22.
Platnosť vydaného osvedčenia rozhodcu je 2 roky. 
Povinnosť aktívnych rozhodcov je sa zúčastňovať seminárov a školení minimálne jeden 
krát za rok (povinnosť pre platnosť licencie zúčastniť sa do 2rokov), v prípade zavedených 
zmien pravidiel počas sezóny viackrát. 
Rozhodcovia, ktorí reprezentujú SZKB na WAKO MS/ME v danom roku a zúčastnia sa 
preškolenia WAKO, nemusia v danom roku absolvovať preškolenie SZKB pre rozhodcov 
na Slovensku.

Projekt vzdelávania rozhodcov bol schválený VV SZKB  s účinnosťou od 1.1.2020

Vypracovala: Ing. Michaela Kováčová
predsedníčka KR SZKB
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