
SMERNICA SZJ K VZDELÁVANIU športových odborníkov 
s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SZJ. 

schválená GZ SZJ dňa 10.02.2018 

1. Úvodné ustanovenia 
 
1. Táto Smernica upravuje vzdelávanie športových odborníkov s odbornou spôsobilosťou určenou 

predpismi SZJ v zmysle § 83 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Smernica ustanovuje zásady vzdelávania, 
usmernenia k zabezpečovaniu školení , ďalšieho vzdelávania  a podmienky pre získavanie a uznávanie  
kvalifikačných stupňov. 

2. SZJ touto smernicou zabezpečuje systém vzdelávania pre svojich členov, ktorým tak umožňuje získať 
odbornú spôsobilosť na činnosť rozhodcov a technických komisárov jachtingu  a ďalšie pôsobenie v 
kluboch a v orgánoch SZJ. 

3. Podmienkou na výkon činnosti športového odborníka s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SZJ 
je nadobudnutie príslušnej kvalifikácie, ktorú po splnení nižšie určených podmienok prideľuje a eviduje 
SZJ. 

4. O nadobudnutí odbornej spôsobilosti vystavuje SZJ doklad s určenou dobou platnosti. 
5. SZJ určuje pre jednotlivé typy športových odborníkov 

a) Špecializáciu a stupne odbornej spôsobilosti 
b) Profily držiteľov jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti 
c) Podmienky pre prijatie uchádzača o jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na školenie 
d) Podmienky pre udelenie príslušnej kvalifikácie a jej doba platnosti 
e) Obsahy školení 
f) Lektorov 

2. Vymedzenie a výklad pojmov 
Na účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom 

a) ďalšie vzdelávanie – organizačná forma vzdelávania, ktorej cieľom je rozšírenie nadobudnutých poznatkov 
a vedie k obnoveniu získaného kvalifikačného stupňa, ako napr.: formou seminára, konferencie, stáže a pod., 
b) lektor – odborne spôsobilý športový odborník, ktorý prezentuje poznatky a informácie k vybranej 
problematike na vybraných typoch školení a ďalšieho vzdelávania, 
c) lektorský zbor – organizovaná skupina športových odborníkov, ustanovená SZJ, ktorá poskytuje informácie 
a poznatky  na školeniach a ďalšom vzdelávaní, 
d) mentor – odborne spôsobilý a skúsený športový odborník, ktorý pri individuálnej forme štúdia, resp. pri 
plnení požiadaviek školenia, vedie, usmerňuje a podporuje študenta vybraného typu školenia, 
e) odborná spôsobilosť – súbor schopností, zručností a vedomostí získaných vybraným typom vzdelávania, 
potrebných k výkonu špecializovanej činnosti v jachtingu. Týmito činnosťami sa rozumie  činnosť rozhodcu 
a technického komisára, lektorská činnosť, mentorská činnosť, 
f) školenie– organizačná forma vzdelávania, ktorej cieľom je získanie príslušného  vzdelania podľa typu 
školenia. Dokladom ukončenia školenia je osvedčenie SZJ. Každé školenie má svoj rozsah a obsah, podmienky 
prijatia a ukončenia, 
g) špecializovaná činnosť – súbor úkonov, pre výkon ktorých je potrebné mať odbornú spôsobilosť, 
h) športový odborník – odborne spôsobilá osoba vykonávajúca odbornú  alebo lektorskú činnosť.  
i) tútor – odborne spôsobilý a skúsený športový odborník, ktorý zodpovedá za určitú časť školenia, 
predmetu, problematiky pre skupinu študentov vybraného školenia, 

  



3. Špecializácia, kvalifikačné stupne a profily držiteľov odbornej 
spôsobilosti. 

1. Jednotlivé typy športových odborníkov môžu mať detailne určené špecializácie. 
2. V každej špecializácii môže športový odborník dosiahnuť viacero kvalifikačných stupňov, ktoré odzrkadľujú 

stupeň vzdelania v danej špecializácii.  
3. Špecializácie, kvalifikačné stupne a ich profily  sú popísané v Prílohe č. 1. 
4. Pre jednotlivé špecializácie a kvalifikačné stupne športových odborníkov udeľuje SZJ osvedčenia s určenou 

dobou platnosti.   

4. Podmienky pre prijatie na školenia  
1. O počte účastníkov na ďalšom vzdelávaní, ktoré je organizované SZJ rozhoduje organizátor podujatia. 
2. Rozhodnutie o prijatí na školenie vydáva SZJ na základe písomne podanej prihlášky s požadovanými 
náležitosťami. 
3. Proti rozhodnutiu o neprijatí na školenie sa môže uchádzač do dvoch týždňov odvolať. O výsledku 
odvolania rozhoduje VV SZJ. 
4. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje. 
5. Podmienky prijatia na školenia sú: 

a) Členstvo v SZJ 
b) Podanie prihlášky 
c) Zaplatenie poplatku za školenie 
d) Minimálny vek  
e) Prax pre príslušnú kvalifikáciu,  

5. Zabezpečovanie a organizácia školení 
1. SZJ zodpovedá za všetky školenia športových odborníkov s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SZJ 
2. Pre zabezpečenie a organizáciu toho ktorého typu školenia môže SZJ ustanoviť Koordinátora vzdelávania, 

ktorý preberie zodpovednosť za priebeh školenia. 
3. Lektorský zbor jednotlivých typov školení je navrhovaný odbornou komisiou SZJ  a schválený VV SZJ. 
4. SZJ je pri zabezpečovaní a organizovaní školení oprávnený 

a) určiť miesto konania jednotlivých blokov školení, 
b) určiť priebežné požiadavky a podmienky na ukončenie školenia, 
c) vylúčiť študenta zo školenia pri porušení etického kódexu, neplnení si požiadaviek na školení, 

alebo iným spôsobom porušujúcim predpisy SZJ, 
5. SZJ je pri zabezpečovaní a organizovaní školení povinný 

a) zadefinovať obsah, rozsah, požiadavky a spôsob hodnotenia pre jednotlivé školenia, 
b) zostaviť časový harmonogram spojený s organizáciou jednotlivých školení, 
c) zabezpečiť lektorský zbor pre jednotlivé typy školení, vyberať si na základe vlastného usúdenia 

lektorov pre jednotlivé typy školení. Lektor musí mať minimálne o 1 stupeň vyšší kvalifikačný 
stupeň ako kvalifikačný stupeň úrovni na ktorom prednáša s výnimkou 3.kvalifikačného stupňa. 

6. Práva študentov počas školení sú 
a) študovať na školení, na ktoré bol prijatý, 
b) zapájať sa a zúčastňovať na inej činnosti spojenej so sebavzdelávaním, 
c) písomne požiadať o prerušenie školenia a zapojiť sa najneskôr do dvoch rokov od prerušenia alebo 
do ďalšieho školenia rovnakého typu, 
d) vedieť jeho celkové hodnotenie na konci školenia. 

7. Povinnosti študentov počas školení sú 
a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby SZJ, 
b) oznámiť SZJ zmeny jeho kontaktných údajoch, 
c) na základe výzvy uhradiť poplatok za školenie, 
d) plniť priebežné požiadavky v určených termínoch. 



6. Formy ukončenia školenia  a platnosť osvedčení 
1. Formy ukončenia a platnosť osvedčení sú pre jednotlivé stupne a odbornosti v prílohe č. 1. 
2. Školenie študent úspešne ukončí, ak je na základe priebežných požiadaviek pripustený k záverečným 

skúškam a na minimálnej vyžadovanej úrovni splní všetky časti záverečnej skúšky. 

7. Udeľovanie osvedčení 
1. Za udelenie osvedčenia športových odborníkov s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SZJ po 

ukončení štúdia zodpovedá výhradne SZJ. 
2. Osvedčenie nadobúdajú platnosť dňom ukončenia vzdelávacieho programu záverečnými skúškami a 
splnením všetkých podmienok na udelenie osvedčenia. 
3. SZJ môže uznať osvedčenie pridelené v zahraničí, alebo pred platnosťou tejto smernice, po posúdení 

rovnocennosti rozsahu a úrovne so systémom SZJ. 
4. SZJ eviduje kvalifikácie a platnosti medzinárodných rozhodcov a technických komisárov, ktoré pridelí World 

Sailing alebo medzinárodné asociácie lodnej triedy. 
5. Za koordináciu systému vzdelávania v príslušných regiónoch je zodpovedný koordinátor vzdelávania pre 
príslušný región. Koordinátora vzdelávania pre príslušný región navrhuje ústredná rozhodcovská komisia na 
schválenie VV SZJ. 
6. Evidenciu rozhodcovských osvedčení a osvedčenia technického komisára vykonáva sekretariát SZJ. 

8. Poplatky za školenia a vystavenie rozhodcovských osvedčení 
1. Organizátor školenia je oprávnený vyberať od účastníkov poplatky za školenie . 
2. Tieto poplatky majú byť v reálnej výške nákladov za dané školenie prepočítané na jedného študenta. 
3. Osvedčenie o absolvovaní školenia udeľuje výhradne SZJ, bezplatne. 
4. Pri vylúčení študenta zo školenia rozhodcov SZJ určí, či a v akej výške sa poplatok študentovi vráti. 
5. Ak študent zanechá štúdium, poplatok za školenie sa mu nevracia. 
6. Ak študent preruší štúdium a nesplní podmienky poplatok sa nevracia. 

9. Účinnosť smernice 
Táto smernica nadobúda účinnosť od 11. 2. 2018 
 



PRÍLOHA 1 

odborná 
spôsobilosť 

  špecializácia  
PRETEKOVÝ ROZHODCA 

PODMIENKY pre udelenie kvalifikácie   
Formy 

ukončenia 
školenia  

platnosť osvedčení 

stupeň  názov Profil držiteľa osvedčenia  
min. 
vek 

prax 1 prax2 
 absolvované 

semináre 
    

1 
Klubový 

pretekový 
rozhodca 

●Základný štandard pre rozhodovanie 
klubových pretekov 
● Znalosť základných signálov, postavenia 
trate, riadenia štartov, rozjázd, cieľa a 
bezpečnosti, 

16   
Regatové skúsenosti  
Člen jachtárskeho klubu SZJ 

●ZÁKLADY 
PRETEKOVÝCH 
PRAVIDIEL    

Záverečná 
skúška 

neobmedzená 

2 
Regionálny 
pretekový 
rozhodca 

● Vysoký štandard riadenia otvorených 
klubových pretekov a oblastných 
majstrovstiev 
● Pripravuje a vykonáva školenia 
klubových rozhodcov 
 získava zručnosti riadenia náročnejších 
pretekov. 

18 

preukaz 
vodcu 
malého 
plavidla 

● Minimálne 1 rok 
vykonávania preukázateľnej 
praxe  od získania kvalifikácie 
Klubový pretekový rozhodca 
● Minimálne 3 preteky na 
regionálnej úrovni v 
posledných 3 rokoch v pozícii 
pretekového rozhodcu 

●REGIONÁLNY 
ROZHODCA   
● PRAKTICKÉ 
CVIČENIA PRE 
ROZHODCOV   

Záverečná 
skúška 

● 4 roky. 
● Po uplynu� 
kvalifikácia  
znížená o 1 stupeň. 

3 
Národný 

pretekový  
rozhodca 

● Vysoký štandard riadenia národných a 
medzinárodných pretekov 
● Pripravuje a vykonáva školenia 
klubových, regionálnych a národných 
rozhodcov 
● Získava zručnosti riadenia veľkých 
národných a medzinárodných pretekov 

18 

preukaz 
vodcu 
malého 
plavidla 

● Minimálne 2 roky 
vykonávania preukázateľnej 
rozhodcovskej praxe od 
získania kvalifikácie 
Regionálny pretekový 
rozhodca 
● Minimálne 5 pretekov na 
národnej úrovni v posledných 
3 rokoch v pozícii 
pretekového rozhodcu 

● NÁRODNÝ 
ROZHODCA   
● PRAKTICKÉ 
CVIČENIA PRE 
ROZHODCOV  

Záverečná 
skúška 

● 4 roky 
● Po uplynu� 
kvalifikácia  
znížená o 1 stupeň. 

4 
Medzinárodný 

pretekový  
rozhodca 

Na základe pridelenia kvalifikácie "International Race Officer" medzinárodnou jachtárskou federáciou World Sailing. 



         

odborná 
spôsobilosť 

špecializácia  
PROTESTOVÝ ROZHODCA 

(sudca) 

PODMIENKY pre udelenie kvalifikácie   
Formy 

ukončenia 
školenia  

platnosť osvedčení 

stupeň  názov Profil držiteľa osvedčenia  
min. 
vek 

prax 1 prax2 
 absolvované 

semináre 
    

1 
Regionálny 
protestový 
rozhodca 

● Rozhoduje protesty ako člen Protestnej 
komisie   
● Rozhoduje na vode Dodatok P (Pohon) v 
doprovode Národného protestového 
rozhodcu. 

16 

preukaz 
vodcu 
malého 
plavidla 

● Minimálne 1 rok 
vykonávania preukázateľnej 
praxe  od získania kvalifikácie 
Regionálny pretekový 
rozhodca  
● Minimálne 3 preteky na 
regionálnej úrovni v 
posledných 3 rokoch v pozícii 
pretekového rozhodcu 

● 
REGIONÁLNY 
SUDCA 

Záverečná 
skúška 

● 4 roky 

2 
Národný 

protestový  
rozhodca 

● Vedie protestné komisie a rozhoduje 
protesty 
● Rozhoduje na vode Dodatok P (Pohon) 
●Vykonáva školenia regionálnych 
protestových rozhodcov 

18 

preukaz 
vodcu 
malého 
plavidla 

● Minimálne 2 roky 
vykonávania preukázateľnej 
praxe od získania kvalifikácie 
Regionálny protestový 
rozhodca 
● Minimálne 5 pretekov na 
národnej úrovni v posledných 
3 rokoch v pozícii 
protestového rozhodcu 

● NÁRODNÝ 
SUDCA 

Záverečná 
skúška 

● 4 roky 
● Po uplynu� 
kvalifikácia  
znížená o 1 stupeň. 

3 
Medzinárodný 

protestový  
rozhodca 

Na základe pridelenia kvalifikácie "International Judge" medzinárodnou jachtárskou federáciou World Sailing. 

         



odborná 
spôsobilosť 

 špecializácia TECHNICKÝ 
KOMISÁR (merač) 

PODMIENKY pre udelenie kvalifikácie   
Formy 

ukončenia 
školenia  

platnosť osvedčení 

stupeň  názov Profil držiteľa osvedčenia  
min. 
vek 

prax 1 prax2 
 absolvované 

semináre 
    

1 
Technický 
komisár 
(merač) 

● Základný štandard pre výkon činnosti 
technického komisára  
● Znalosť základných postupov výkonu 
dohľadu a merania 

16     

 meračský 
seminár pred 
rokom 2018 

  2 roky 

základný 
meračský 
seminár 

Záverečná 
skúška 

neobmedzená * 

2 

Národný 
technický 
komisár 
(merač) 

● Vysoký štandard pre výkon činnosti na 
národných a medzinárodných pretekov 
● Ppripravuje a vykonáva školenia 
technických komisárov 
● Získava zručnosti riadenia činnosti 
technických komisárov na veľkých 
národných a medzinárodných pretekov 

18 

preukaz 
vodcu 
malého 
plavidla 

● Minimálne 1 rok 
vykonávania preukázateľnej 
praxe  od získania kvalifikácie 
1.stupňa  -Merač 
● Minimálne 3 preteky na 
regionálnej úrovni v 
posledných 3 rokoch 

trIedovo 
špecifický 
meračský 
seminár 

Záverečná 
skúška 

● 4 roky. 
● Po uplynu� 
kvalifikácia  
znížená o 1 stupeň. 

3 
Medzinárodný 

technický 
komisár 

Na základe pridelenia kvalifikácie "International measurer" medzinárodnou jachtárskou federáciou World Sailing. 

 



PRÍLOHA 2 

OBSAHY SEMINÁROV 
 Prezentované profily seminárov sú usmernenia pre vedúceho seminára.  
Jedna výučbová jednotka (= VJ) trvá  45 minút.  
Semináre pre rozhodcov sú založené na úvodnom seminári o základoch pretekových pravidiel, ktorý je určený 
pre každého jachtára.  
Znalosti sa potom prehlbujú na seminároch pre rozhodcov, ktorí vedú preteky a seminároch pre sudcov, ktorí 
rozhodujú protesty a sudcujú na vode. 
 

 Seminár 1 ZÁKLADY PRETEKOVÝCH PRAVIDIEL 
JACHTINGU   

 

Predpoklady Regatové skúsenosti 
Člen jachtárskeho klubu SZJ 

 

CIeľová skupina Pretekársky jachtár 
Rozhodca Začiatočník 

 

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

1.  Základná štruktúra PPJ 1 

2.  PPJ časť 1 a Definície 1 

3.  PPJ časť 2 a 4 –predstavenie pravidiel 2 

4.  PPJ časť 3 - predstavenie pravidiel 1 

5.  Súvislosti pravidiel 1 

6.  Prípady a ich riešenie 4 
 

A. VZDELÁVANIE PRETEKOVÝCH ROZHODCOV  

Seminár 2 REGIONÁLNY ROZHODCA    
Zámer POSTAVENIE TRATE A PREVEDENIE ROZJÁZD  

Predpoklady  Absolvent seminára 1   

 Preukaz vodcu malého plavidla 

 

Cieľová skupina Rozhodca bez kvalifikácie  

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

1.  PPJ  Znamenia pretekov, Časť 3, 6, 7 * 2 

2.  Predpisy a poriadky * 2 

3.  Príprava rozjazdy * 2 

4.  Postavenie trate, Štart ** 2 

5.  Práca počas rozjazdy * 1 

6.  Dojazd do cieľa * 1 

7.  Zodpovednosť rozhodcu 1 

8.  Rozpis a Plachetné smernice 1 

9.  Pracovné formuláre 1 

10.  KOmunikácia s pretekármi na vode a na brehu 1 

11.  Tím na vode a komunikácia s tímom 1 

12.  Protestné postupy pre rozhodcu, vzťah medzi pretekovou a 
protestnou komisiou  

1 

13.  Práca po regate 1 

14.  Internet 1 

POŽIADAVKY Minimálne 10 hod z horeuvedených oblastí 
Ťažisko na bodoch označených * 

 

 
  



Seminár 3 NÁRODNÝ ROZHODCA    
Predpoklady  Rozhodca s absolvovaným seminárom 2  

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

1.  Zodpovednosť rozhodcu 2 

2.  PPJ  Znamenia pretekov, Časť 3, 6, 7 *  

3.  Predpisy a poriadky * 2 

4.  Medzinárodné preteky 
Regaty pre viac tried 

2 

5.  Férovosť pretekania 2 

6.  Rozpis a Plachetné smernice * 1 

7.  Pracovné formuláre 1 

8.  OH a triedovo špecifické trate 1 

9.  Zaistenie a bezečnosť 1 

10.  Match a teamracing 1 

POŽIADAVKY Minimálne 10 hod z horeuvedených oblastí 
Ťažisko na bodoch označených * 

 

 

Seminár 4 DOPLNKOVÝ SEMINÁR  
Predpoklady  Rozhodca s absolvovaným seminárom 2  

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

1.  MATCH RACE 2 

2.  TEAM RACE  

3.  MEDIZNÁRODNÉ REGATY 2 

4.  PRETEKY RÁDIOM RIADENÝCH PLACHETNÍC 2 

5.  PRETEKY WINDSURFINGU 2 

6.  PRETEKY KITEBOARDINGU 1 

7.  OFFSHORE PRETEKY 1 

POŽIADAVKY Minimálne 10 hod z horeuvedených oblastí 
Ťažisko na bodoch označených * 

 

 

Seminár 5 PRAKTICKÉ CVIČENIA PRE ROZHODCOV    
CIeľová skupina Rozhodca   

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

1.  Položenie čiary a trate 2 

2.  Signalizácia 2 

3.  Vedenie zázamov 2 

4.  Práca s vysielačkou 2 

5.  Vedenie tímu 2 

6.  Prijímanie rozhodnutí  2 

POŽIADAVKY Minimálne 10 hod práce na vode  
 
  



B. VZDELÁVANIE PROTESTOVÝCH ROZHODCOV (SUDCOV) 
Seminár 6 ZÁKLADNÝ seminár REGIONÁLNY SUDCA    
Predpoklady  Absolvent seminára 1 

 Preukaz vodcu malého plavidla 

 

Cieľová skupina Sudca bez kvalifikácie  

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

1.  Zodpovednosť sudcu 1 

2.  PPJ časť 1 a Definície 1 

3.  PPJ časť 2 a 4 –predstavenie pravidiel 2 

4.  Prípady a ich riešenie 3 

5.  PPJ časť 5 1 

6.  Skutočnosti, Závery, Rozhodnutia 1 

7.  Postupy pri sudcovaní 1 

8.  Formálne požiadavky protestu 1 

9.  Príprava a vedenie protestného konania 2 

10.  Role v protestnej komisii, formulár a zaprotokolovanie 4 

11.  Dôveryhodnosť svedectva, umiestnenie svedka 1 

POŽIADAVKY Minimálne 10 hod z horeuvedených oblastí  
  

Seminár 7 Rozvojový seminár NÁRODNÝ SUDCA    
Predpoklady  Kvalifikovaný regionálny sudca  

Cieľová skupina Regionálny sudca  

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

1.  Prehĺbenie PPJ častí 1, 2, 3, 5 1 

2.  Dodatky PPJ, hlavne A, B, D, E, P 2 

3.  Prípady  (WORLD SAILING CASES) a ich riešenie 3 

4.  Predpisy SZJ 2 

5.  Žiadosti o nápravu, príklady a ich použitie 2 

6.  Odvolania 1 

7.  Správanie sa jury na vode 1 

8.  Postupy podľa PPJ 69 1 

9.  Vedenie protestného konania predsedom jury 2 

10.  Vzťahy s pretekovou komisiou 1 

11.  Zodpovednosť sudcu 1 

12.  Organizácia protestnej komisie 1 

POŽIADAVKY Minimálne 10 hod z horeuvedených oblastí  
   

  



 

Seminár 8 Seminár pre SUDCOVANIE NA VODE  
Predpoklady  Kvalifikovaný národný sudca  

Cieľová skupina Sudca postupujúci k direct judging  

TEÓRIA   

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

13. X; Pravidlá pre rozhodovanie na vode 
-Usporiadanie pretekov 
- Appendix Q a Addendum Q 

3 

14.  Vedenie a pozícionovanie sudcovských člnov 2 

15.  Správanie na člne sudcov 
- komunikácia 
- kľúčové slová 

3 

16.  Rozhodnutie 2 

PRAX NA VODE  

17.  Rozoznanie porušenia pravidla v praxi 3 

18.  Pozorovanie na vode 3 

19.  Špecifiká Match racing 2 

20.  Manévrovanie s motorovým člnom 1 

21.  Direct judging 2 

22.  Prípady a ich riešenie 3 

23.  Callbook MAtchracing, Callbook Teamracing  
 

Seminár 9 DOPLNKOVÝ SEMINÁR pre SUDCOV  
Cieľová skupina Sudca pre špecálne regaty  

Predpoklady  Kvalifikovaný sudca na vode  

OBSAH  ROZSAH ( VJ) 

8.  MATCH RACE  

9.  TEAM RACE  

Predpoklady  Kvalifikovaný národný sudca  

10.  MEDIZNÁRODNÉ REGATY  

11.  PRETEKY RÁDIOM RIADENÝCH PLACHETNÍC  

12.  OFFSHORE PRETEKY  
 
 


