
Komisia rozhodcov 

Po konferencií  5 členná komisia:   Vaniak, Sládkovič, Hamran, Zliechovec, Reho. Problém – 

ochorenie a operácie..... operatívne zabezpečovanie všetkých úloh – poverený Sládkovič 

Úlohy:  delegovanie rozhodcov na súťaže riadené SSTZ, EL M a Ž, 1. Liga, MSR.....Superligu 

Na medzinárodné turnaje v SR – Slovak junior Open, Kadet junior Open, PTT Slovakia    

                                                           Open, Dunajský pohár 

Na kontrolné turnaje, dospelých a mládeže 

 

Delegovanie IU na majstrovstvá a turnaje organizované ITTF, ETTU, Champions leaguu, 

Pohár ETTU,  

 

Zabezpečovanie turnajov ITTF v SR – pozvania zahraničných rozhodcov, 

domácich....kompletný servis – CA, kontrola rakiet..... časové plány R 

 

Vypracovanie smerníc  
školenie rozhodcov a udeľovanie licencií – spracované – nová filozofia – pridaná lic. D 

premladých R – juniorov predovšetkým pre SPM 

lic C – spoločne s KSTZ, B a A v kompetencíí SSTZ –  

            Školenia rozhodcov a semináre...... problémy – časové vyťaženie lektorov,  

                                                               PN, operácia – potreba doplniť lektorský zbor 

             

 

            Smernica – Odmeňovanie rozhodcov-  zvyšovanie nákladov – odvody....v  

                               súvislosti so Zákonom o športe – možnosť vedenia                           

                                  dobrovoľníkov zaviesť do evidencie...   DORIEŠIŤ – aj  

                              diferencované odmeňovanie  na základe kvality 

 

 

 

 



rozhodovanie stolného tenisu na svetovej úrovni sa uberá smerom k vyššej profesionalite, 

kvalite 

Zvyšovanie nárokov na rozhodcov má vplyv aj na nomináciu rozhodcov na 

medzinárodné podujatia,  takmer výlučne BB a kandidáti..... 

 Zvýšené nároky na rozhodcov majú vplyv aj na sprísnenie posudzovania nešportového 

správania hráčov.  

 

Nastúpený trend v práci rozhodcov na medzinárodnej úrovni sa musí stále viac prejaviť aj 

v práci a dostať do krvi aj našim najskúsenejším, ale najmä novej nastupujúcej mladšej a strednej 

generácie rozhodcov. Potešiteľné je že títo rozhodcovia neustále pracujú na sebe, okrem pravidiel 

stolného tenisu sa oboznamujú aj s novými trendami v rozhodovaní zavádzanými komisiou ITTF 

a snažia sa ich uplatňovať aj v slovenských podmienkach.  – získavajú skúsenosti na 

medzinárodných turnajoch v zahraničí a u nás doma. 

Z radov medzinárodných rozhodcov a mladých rozhodcov s licenciami A a B  vytipovať 

a vybrať okruh rozhodcov ktorí by tvorili základ pre rozhodovanie na najvýznamnejších turnajoch 

u nás doma, na majstrovstvách SR a dlhodobých súťažiach všetkých kategórii riadených SSTZ, 

preškolovať ich a pomáhať im v odbornom raste až po získanie licencíí IU a BB. Ak si chceme 

udržať medzinárodný kredit, je to nevyhnutnosť. A samozrejme že to súvisí aj s ich 

odmeňovaním , morálnym ohodnotením a docenením. 

VIAC v ČASOPISE  

 

 

Najväčším nedostatkom našich dlhoročných medzinárodných rozhodcov, okrem pár 

jednotlivcov, je ich nedostatočná jazyková vybavenosť a získanie modrého odznaku, čo ich stále 

viac diskvalifikuje v účasti najmä na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach ako sú 

majstrovstvá sveta, Európy, ale aj už aj svetová séria world tourov a ďalších významných podujatí.  

A tak pomaly jedinými účastníkmi týchto podujatí a pozitívne hodnotenými sú predovšetkým 

držitelia modrého odznaku Boris Račko,  Marián Bystričan a Laco Popellár. Veríme, že táto 

situácia sa v blízkej budúcnosti zmení, pretože v tomto roku absolvovalo skúšky na 

medzinárodného rozhodcu 10 nových kvalitných rozhodcov. Väčšina z nich na vysokej úrovni 

ovláda anglický jazyk, neustále pracuje na sebe a má záujem naďalej si zvyšovať svoju 

rozhodcovskú odbornosť získaním modrého odznaku. Potešiteľná je i skutočnosť že je medzi 

nimi 6 žien. Títo rozhodcovia patria medzi našich najkvalitnejších, pravideľne rozhodujú nielen 

v domácich súťažiach ale zúčastňujú sa už aj medzinárodných turnajov v susedných krajinách 

a sú organizátormi a hlavnými rozhodcami hodnotení veľmi kladne. Je to zároveň záruka, že 

nám vyrastá nová generácia medzinárodných rozhodcov, ktorá postupne nahradí súčasných, 



vekovo starších a dosluhujúcich rozhodcov. Je mi troch ľúto, že z nich úspešne skúšky 

abolvovalo 5 z nich (Bartovič, Freund, Ivaničová,Krajčovičová,Vožďárová), ale verím, že ostatní 

uspejú o dva roky. 

V posledných rokoch sme ako nedostatok registrovali,že po skončení aktívnej činnosti zo 

zdravotných dôvodov p. Jozefa Goláňa sme nemali medzinárodného hlavného rozhodcu 

s licenciou ITTF, ktorý by mohol vykonávať funkciu hlavného rozhodcu na medzinárodných 

podujatiach organizovaných na území SR. Tento nedostatok sa nám podarilo prekonať, keď 

koncom minulého roka úspešne vykonal skúšky na hlavného rozhodcu Matej Hamran. Veríme, 

že ho budú nasledovať aj ďalší rozhodcovia, predovšetkým z mladšej generácie. 

Pozitívne hodnotíme skutočnosť že  už aj v našich podmienkach postupne uplatňujú nové 

trendy v práci rozhodcovských tímov ktoré napomáhajú zatraktívniť a skvalitiť prácu rozhodcov 

pri stole a zabezpečiť plynulosť samotnej hry. Pri medzinárodných turnajoch organizovaných 

SSTZ, na majstrovstvách SR je už samozrejmosťou zriadenie Call Arey a kontroly rakiet, kde sa 

v dostatočnom predstihu vykonávajú činnosti ktoré v minulosti boli povinnosťou rozhodcu pri 

stole. Predovšetkým je to v súťaži družstiev vyžrebovanie a príprava zápisu, kontrola rakiet, 

dresov, výber loptičiek, čo platí aj pre súťaže jednotlivcov. 

 Za nedostatok však  považujeme najmä skutočnosť, že v dlhodobých súťažiach riadených 

SSTZ sa nám to nedarí realizovať z dôvodu, že stretnutia rozhodujú len dvaja rozhodcovia, 

z ktorých jeden je aj hlavným rozhodcom. V prípade že sú na stretnutí traja rozhodcovia, tak 

hlavný rozhodca (neutrálny) okrem spracovania zápisu pred každým zápasom vykoná aj kontrolu 

rakiet, dresov a v plnej miere môže uplatňovať aj svoje práva a povinnosti, čo mu v prípade že 

musí rozhodovať aj pri stole nie je umožnené a je to aj v rozpore s pravidlami stolného tenisu.  

 


