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Rozhodcovské triedy v Slovenskom zväze orientačných športov 
 
ROZHODCA 3. TRIEDY       
 
Profil absolventa: 
Rozhodca orientačných športov, t.j. orientačného behu, lyžiarskeho orientačného behu, orientačnej cyklistiky,  
presnej orientácie. 
 
Podmienky pre získanie kvalifikácie:  
 

-  minimálny vek 16 rokov, 
-   prax v usporadúvaní pretekov aspoň 1x za posledné 3 roky,  
-  absolvovanie školenia R3 a úspešné zloženie záverečných skúšok, 
-  registrácia v zákonom predpísanom Registri fyzických osôb v športe. 
 

Členovia reprezentačných výberov mládeže a dospelých nemusia absolvovať školenie, musia však úspešne 
zložiť skúšky. 
 
Podmienky pre obnovenie kvalifikácie:  

- najmenej 1x za posledné 3 roky absolvovať seminár rozhodcov / usporiadateľov podujatí, 
- najmenej 1x za posledné 3 roky pracovať ako usporiadateľ vo funkcii, vyžadujúcej kvalifikáciu 

R3 (viď „Riadenie rozhodcov v SZOŠ“, bod 4)  
 
Platnosť kvalifikácie R3 je 4 roky od konca roku, kedy bola získaná alebo obnovená. V prípade neobnovenia 
kvalifikácie táto zaniká. Ak rozhodca splní podmienky pre obnovenie kvalifikácie R3, môže  o jej obnovenie 
písomne požiadať Komisiu rozhodcov SZOŠ.  
 
 
Rozsah školenia:  30 hodín 
 
 
Učebné osnovy: 
 
 
Všeobecná príprava:  Organizácia zdravotníckej starostlivosti  1 h. 
    Prvá pomoc     1 h. 
    Právne predpisy     1 h. 
    Výchovné pôsobenie rozhodcu   1 h.  
 
Špeciálna príprava:  Pravidlá OB, OC, LOB, PO   7 h. 
    Pravidlá IOF     2 h. 
    Zásady stavby tratí    3 h. 
    Súťažné poriadky     3 h. 
    Ostatné predpisy – registračný, prestupový,  

    disciplinárny poriadok  3 h. 
    Vykonávacie predpisy    1 h. 
    Ochrana životného prostredia   1 h. 
    Štartová listina – usporiadanie štartového roštu 1 h. 
    Príprava pretekov – príklady z praxe  2 h. 
    Praktické zručnosti (tvorba tratí, opisy KS,  

     propozície, protokol pretekov) 3 h. 
 
Skúšky:    Písomný test + praktická úloha   2 h. 

 
        SPOLU:             30 hodín 
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ROZHODCA 2. TRIEDY  
 
Profil absolventa: 
 
Rozhodca orientačných športov, t.j. orientačného behu, lyžiarskeho orientačného behu, orientačnej cyklistiky, 
presnej orientácie. 
 
Podmienky pre získanie kvalifikácie:  
 

- minimálny vek 21 rokov, 
- kvalifikácia R3, 
-   prax v usporadúvaní pretekov aspoň 1x za posledné 3 roky vo funkcii vyžadujúcej kvalifikáciu 

R3 (viď „Riadenie rozhodcov v SZOŠ“, bod 4), 
-  absolvovanie školenia R2 a úspešné zloženie záverečných skúšok,  
-  absolvovanie seminára rozhodcov alebo usporiadateľov podujatí aspoň  

raz za posledné 3 roky (neplatí pre držiteľov kvalifikácie IOF Adviser) 
- registrácia v zákonom predpísanom Registri fyzických osôb v športe. 

 
 

Členovia reprezentačných výberov mládeže a dospelých nemusia absolvovať školenie, musia však úspešne 
zložiť skúšky. 
 
Podmienky pre obnovenie kvalifikácie:  

- najmenej 1x za posledné 3 roky absolvovať seminár rozhodcov / usporiadateľov podujatí 
(neplatí pre držiteľov kvalifikácie IOF Adviser), 

- najmenej 1x za posledné 3 roky pracovať vo funkcii, kde sa vyžaduje kvalifikácia R2 (viď 
„Riadenie rozhodcov v SZOŠ“, bod 4).  

 
Platnosť kvalifikácie R2 je 4 roky od konca roku, kedy bola získaná alebo obnovená. V prípade neobnovenia 
kvalifikácie sa táto zníži o jeden stupeň na R3. Ak rozhodca splní podmienky pre obnovenie kvalifikácie R2, môže  
o jej obnovenie písomne požiadať Komisiu rozhodcov SZOŠ.  
  
Rozsah školenia:  30 hodín 
 
Učebné osnovy: 
Všeobecná príprava:  Prvá pomoc      1 h. 
    Právne predpisy      1 h. 
    Pedagogické a psychologické aspekty  rozhodcu  2 h.  
 
Špeciálna príprava:  Doplnky a výklad pravidiel OB, OC, LOB, PO  4 h. 
    Pravidlá IOF      2 h. 
    Reglementy svetových súťaží    2 h. 
    Stavba tratí pre rôzne výkonnostné a vekové kategórie 3 h. 

Športovo-technické predpisy    2 h. 
    Vykonávacie predpisy     1 h. 
    Činnosť a spolupráca rozhodcov pred, počas a po súťaži 1 h. 
    Štartová listina – usporiadanie štartového roštu  1 h. 
    Príprava pretekov – príklady z praxe   2 h. 
    Riešenie protestov     1 h. 
    Praktické zručnosti (tvorba tratí, opisy KS,  

     propozície, protokol pretekov)  2 h. 
    Elektronický systém razenia SportIdent   2 h. 
 
Skúšky:    Písomný test + praktická úloha + ústna skúška  3 h. 

 



Smernica SZOŠ   január 2016 
  

Komisia rozhodcov Slovenského zväzu orientačných športov 3/3 
Vypracovali: Marian Kazík, Martin Václavík – aktualizácia január 2016 

        SPOLU:                          30 hodín 
 
ROZHODCA 1. TRIEDY 
 
Profil absolventa: 
 
Rozhodca orientačných športov, t.j. orientačného behu, lyžiarskeho orientačného behu, orientačnej cyklistiky, 
presnej orientácie. 
 
Rozhodca s platnou kvalifikáciou IOF Adviser automaticky spĺňa podmienky pre získanie alebo obnovenie 
kvalifikácie1. triedy v prípade, že sa zaregistruje v zákonom predpísanom Registri fyzických fyzických osôb 
v športe. V prípade zániku platnosti kvalifikácie IOF Adviser sa na takéhoto rozhodcu vzťahujú  ustanovenia tejto 
smernice v plnom rozsahu. 
 
Podmienky pre získanie kvalifikácie:  

 
-  minimálny vek 24 rokov, 
-   kvalifikácia R2, 
-  prax v usporadúvaní pretekov aspoň 1x za posledné 3 roky vo funkcii, kde sa vyžaduje 

kvalifikácia R2 (viď „Riadenie rozhodcov v SZOŠ“, bod 4),  
- absolvovanie seminára rozhodcov alebo usporiadateľov podujatí aspoň raz za posledné 3 roky 

(neplatí pre držiteľov kvalifikácie IOF Adviser), 
- udelenie kvalifikácie R1 Komisiou rozhodcov SZOŠ, pričom Komisia obvykle k termínu 30.10.  

príslušného kalendárneho roka  posúdi prácu rozhodcov s kvalifikáciou R2 a udelí kvalifikácie 
R1 na ďalšie obdobie, 

- registrácia v zákonom predpísanom Registri fyzických osôb v športe. 
 
Podmienky pre obnovenie kvalifikácie:  

- najmenej 1x za posledné 3 roky absolvovať seminár rozhodcov / usporiadateľov podujatí 
(neplatí pre držiteľov kvalifikácie IOF Adviser), 

- najmenej 1x za posledné 3 roky pracovať vo funkcii, kde sa vyžaduje kvalifikácia R1 (viď 
„Riadenie rozhodcov v SZOŠ“, bod 4).  

 
Platnosť kvalifikácie R1 je 4 roky od konca roku, kedy bola získaná alebo obnovená. V prípade neobnovenia 
kvalifikácie sa táto zníži o jeden stupeň na R2. Ak rozhodca splní podmienky pre obnovenie kvalifikácie R1, môže  
o jej obnovenie písomne požiadať Komisiu rozhodcov SZOŠ.  
 
 ****************************************************************************************************************************** 
 
 
 


