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Pôvodná smernica SSTZ – S M E R N I C A  SSTZ č.02/2018 
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SMERNICA SSTZ - Školenia a udeľovanie licencii rozhodcom stolného tenisu 
 
VV SSTZ vydáva smernicu, ktorá upravuje školenia rozhodcov a udeľovanie rozhodcovských 
licencií v stolnom tenise. 
 
Článok I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 
 
Rozhodcovská licencia je dekrét (Preukaz rozhodcu stolného tenisu), ktorý vydáva na 
základe poverenia VV SSTZ Komisia rozhodcov SSTZ (ďalej len KR SSTZ) a preukazuje 
odbornú spôsobilosť držiteľa vykonávať prácu rozhodcu  v stolnom tenise.  Platnosť  licencie  
A,  B,  C a HR je 5 rokov, licencie D maximálne (3 roky). 
 
Článok II. 
PODMIENKY PRE UDELENIE LICENCIE 
 
Základnými predpokladmi rozhodcu stolného tenisu sú: 
a) Členstvo v stolnotenisovom zväze 
b) Dosiahnutie veku 15 rokov 
c) Splnenie kvalifikačných požiadaviek jednotlivých licencií 
 
Článok  III. 
OBSAH A FORMA PREUKAZ ROZHODCU 
 
Preukaz rozhodcu obsahuje kategóriu licencie, evidenčné číslo licencie, dátum narodenia 
držiteľa, meno a priezvisko držiteľa, bydlisko, dátum udelenia licencie, platnosť, pečiatku 
SSTZ a podpis jeho štatutárneho zástupcu, prípadne predsedu komisie rozhodcov. Ďalej 
obsahuje miesto pre záznamy o absolvovaní doškolenia a predĺženie licencie. 
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Článok IV. 
KATEGORIZÁCIA LICENCIÍ 
 
Rozhodcovské licencie vydávané SSTZ : 
• Rozhodcovská licencia D 
• Rozhodcovská licencia C 
• Rozhodcovská licencia B (Národný rozhodca) 
• Rozhodcovská licencia A (Národný rozhodca) 
• Rozhodcovská licencia HR (Hlavný rozhodca) 
                    Rozhodca s platnou licenciou IU, A, a B, oprávnený               
vykonávať funkciu hlavného rozhodcu alebo jeho zástupcu  na turnajoch, majstrovských 
súťažiach a slovenských pohároch všetkých kategórii vypísaných SSTZ   
 
 
Ďalšie rozhodcovské licencie: 
 
- Medzinárodný rozhodca  IU (International Umpire) - biely odznak (WB)  udeľuje ITTF  
- Medzinárodný rozhodca - International Umpire - modrý odznak (BB) – vyšší stupeň  
medzinárodného rozhodcu – udeľuje ITTF 
- Medzinárodný rozhodca - International Umpire  -zlatý odznak (GB) – najvyšší stupeň 
medzinárodného rozhodcu – udeľuje ITTF 
- Medzinárodný hlavný rozhodca IR (International Referee) – udeľuje ITTF  
 
 
Článok V.  
KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY 
 
 
A) Rozhodcovská licencia D 
Podmienky získania : dosiahnutie veku 15 rokov, členstvo v stolnotenisovom zväze. Pred 
školením sú záujemcovia o získanie licencie povinní vopred si naštudovať Pravidlá stolného 
tenisu a Súťažný poriadok SSTZ. Licencia D zaniká k 31.12 príslušného roku, kedy 
absolvent školenia dovŕšil 18 rokov. Licenciu D je možné zvýšiť na licenciu C absolvovaním 
školenia rozhodcov. 
 
Vzdelávací cyklus: celkom13 hodín, (vyučovacia hodina = 45min.) 
• Úvod školenia, história ITTF, druhy rozhodcovských licencií, ... – 1 hodina 
• Pravidlá stolného tenisu – 5 hodín 
• Súťažný poriadok SSTZ a rozpis súťaží príslušného KSTZ – 2 hodiny 
• Profil rozhodcu stolného tenisu - 1 hodina 
• Postup práce rozhodcu pri stole a praktické ukážky a cvičenie – 2 hodiny 
• Písomné skúšky z pravidiel a súťažného poriadku (test) – 2 hodiny 
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B) Rozhodcovská licencia C 
Podmienky získania : dosiahnutie veku 18 rokov,  členstvo v stolnotenisovom zväze. Pred 
školením sú záujemcovia o získanie licencie povinní vopred si naštudovať Pravidlá stolného 
tenisu a Súťažný poriadok SSTZ. 
 
Vzdelávací cyklus: celkom 13 hodín, (vyučovacia hodina = 45min.) 
• Úvod školenia, história ITTF, druhy rozhodcovských licencií, ... – 1 hodina 
• Pravidlá stolného tenisu – 5 hodín 
• Súťažný poriadok SSTZ a rozpis súťaží príslušného KSTZ – 2 hodiny 
• Profil rozhodcu stolného tenisu - 1 hodina 
• Postup práce rozhodcu pri stole a praktické ukážky a cvičenie – 2 hodiny 
• Písomné skúšky z pravidiel a súťažného poriadku (test) – 2 hodiny 
 
Školenie rozhodcov licencie D a C vykonávajú spoločne lektori príslušného KSTZ s 
delegovaným lektorom SSTZ. 
Termín  a miesto školenia je povinný Krajský stolnotenisový zväz (ďalej len KSTZ) 
prekonzultovať minimálne 3 týždne pred konaním školenia s predsedom KR SSTZ, ktorý 
zabezpečí delegovanie lektora SSTZ a zverejnenie školenia na webovej stránke SSTZ. 
 
 
C) Rozhodcovská licencia B (Národný rozhodca) 
Podmienky získania : Držiteľ licencie C minimálne 2 roky, aktívna činnosť 
rozhodcu pri podujatiach SSTZ, RSTZ, KSTZ, OSTZ. 
 
Vzdelávací cyklus: celkom 13 hodín, (vyučovacia hodina = 45min.) 
• Pravidlá stolného tenisu – 3 hodiny 
• Súbor predpisov SSTZ (Súťažný poriadok) – 3 hodiny 
• Základy pedagogiky a psychológie v práci rozhodcu – 1 hodina 
• Práva a povinnosti hlavného rozhodcu, rozhodcu a asistenta rozhodcu  - 1 hodina 
• Administratíva a pomôcky rozhodcu – 1 hodina 
• Predpisy pre medzinárodné súťaže a informácia o ITTF a ETTU – 2 hodiny 
• Písomné skúšky z pravidiel a súťažného poriadku (test) - 2 hodiny 
 
 
 
D) Rozhodcovská licencia A (Národný rozhodca) 
Podmienky získania : Držiteľ licencie B minimálne 2 roky, aktívna činnosť rozhodcu pri 
podujatiach riadených SSTZ, RSTZ a KSTZ. 
 
Vzdelávací cyklus: celkom 13 hodín, (vyučovacia hodina = 45min.) 
• Pravidlá stolného tenisu – 2 hodiny 
• Súbor predpisov SSTZ (Súťažný poriadok a ostatné predpisy SSTZ) – 3 hodiny 
• Základy pedagogiky a psychológie v práci rozhodcu – 1 hodina 
• Práva a povinnosti hlavného rozhodcu, rozhodcu a asistenta rozhodcu  - 1 hodina 
Administratíva a pomôcky rozhodcu, žrebovanie súťaží, zásady spracovania časového plánu 
súťaží a spracovanie časového plánu   súťaže - 2 hodiny 
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• Predpisy pre medzinárodné súťaže a informácia o ITTF a ETTU – 2 hodiny 
• Písomné skúšky z pravidiel a súťažného poriadku (test) – 2 hodiny 
 
E) Rozhodcovská licencia HR (Hlavný rozhodca)                                                                                                       
Hlavný rozhodca pre riadenie turnajov organizovaných a riadených SSTZ Rozhodcovia 
vybraní KR SSTZ, na základe odporúčania KSTZ a komisie mládeže SSTZ z držiteľov 
rozhodcovskej licencie A, B a IU na základe stanovených kritérií.        Vzdelávací cyklus: 
celkom 13 hodín, (vyučovacia hodina = 45min) + samoštúdium 
• Zmeny v pravidlách stolného tenisu, súboru predpisov a predpisov SSTZ, aktuálne 
otázky – 2 hodiny 
• Pracovné komisie na turnajoch (CALL AREA, kontrola rakiet...)  - 2 hodiny 
• Praktické využitie výpočtovej techniky pre rozhodcov – 3 hodiny 
• Zásady spracovávania časových plánov súťaží a rozhodcov, žrebovanie súťaží, 
vyhodnotenie súťaží – 3 hodiny 
• Práva a povinnosti hlavného rozhodcu, rozhodcu a asistenta rozhodcu  - 2 hodiny 
• Diskusia k prebranej problematike – 1 hodina 
• Pred seminárom budú prihláseným rozhodcom vopred zaslané písomné úlohy podľa 
zadania (spracovanie časového plánu vybraného turnaja, vyžrebovanie súťaže,   
vyhodnotenie   výsledkov,   spracovanie   správy   hlavného    rozhodcu z turnaja...), ktoré 
najneskôr 3 dni pre seminárom zašlú e-mailom lektorom 
 
 
 
F) Medzinárodná rozhodcovská licencia IU (International Umpire) – vypisuje komisia 
rozhodcov ITTF 
Podmienky účasti :  Držiteľ licencie  A minimálne 2 roky, aktívna činnosť rozhodcu pri 
podujatiach riadených SSTZ alebo ETTU a ITTF, dobrá znalosť anglického jazyka, ukončené 
stredoškolské vzdelanie s maturitou, výber a odporučenie KR SSTZ 
Vzdelávací cyklus : 
• Samoštúdium 
• Prípravný celodenný seminár organizovaný KR SSTZ 
 
Skúšky: vykonávané sú na základe stanovených požiadaviek a podľa pokynov komisie 
rozhodcov ITTF. 
 
G) Rozhodcovské licencie International Umpire IU-WB, IU-BB, IU-GB,  International 
Referee IR- vypisuje a vykonáva komisia rozhodcov ITTF vo vlastnej réžii. 
 
Školenia  rozhodcov licencie  A,   B,   C,   D vykonáva   KR   SSTZ   v spolupráci  s 
príslušnými KSTZ . Školenie HR vykonáva KR SSTZ vo vlastnej réžii. Oznámenie o konaní 
školenia   (miesto a termín) zverejní KR SSTZ na webovej stránke SSTZ minimálne 3 týždne 
pred jeho konaním. 
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Článok VI. 
PREDLŽOVANIE PLATNOSTI LICENCIÍ 
 
KR SSTZ v spolupráci s KSTZ minimálne jedenkrát ročne uskutoční seminár (predĺženie 
platnosti všetkých licencií rozhodcov). Platnosť licencií sa predĺži na ďalších 5 rokov, k 31.12. 
príslušného roka. 
Podmienky: platná licencia príslušnej kategórie, prípadne do 2 rokov po jej skončení. 
 
Licencia A, B, C – Seminár vykoná KR SSTZ vo vlastnej réžii, alebo v spolupráci s 
príslušnými KSTZ. Oznámenie o konaní seminára (miesto a termín) zverejní na webovej 
stránke SSTZ minimálne 3 týždne pred jeho konaním. 
 
Vzdelávací cyklus: 5 hodín, (vyučovacia hodina = 45min.) 
• Pravidlá stolného tenisu , zmeny, problémy pri uplatňovaní 
• Súťažný poriadok stolného tenisu 
• Aktuálne otázky vývoja stolného tenisu (ITTF, ETTU...) 
• Informácia o nových aktivitách KR ITTF a ETTU 
 
Platnosť licencie A a B sa predĺži aj rozhodcom, ktorí sa zúčastnia porady a inštruktáže pred 
podujatiami organizovanými ITTF, ETTU, SSTZ. Poradu musí vykonať hlavný rozhodca 
alebo zástupca hlavného rozhodcu turnaja delegovaný ITTF, ETTU, SSTZ. Podujatia na 
predĺženie licencií budú určené KR SSTZ. 
 
 
Článok VII. 
DOBA  PLATNOSTI  ROZHODCOVSKÝCH LICENCIÍ 
 
a) Platnosť licencie je 5 rokov. 
b) Platnosť rozhodcovskej licencie sa predlžuje na základe absolvovania seminára, 
ktoré bude vykonávať KR SSTZ v súčinnosti s príslušnými KSTZ minimálne raz ročne. 
c) Držiteľ licencie je povinný tieto semináre absolvovať tak, aby jeho licencia nestratila 
platnosť (najneskôr do 2 rokov po skončení platnosti). 
d) Po dvoch rokoch nečinnosti, resp. neobnovenia platnosti licencie A, B a C bude jej 
držiteľ zaradený do zoznamu neaktívnych rozhodcov. Pre jej znovuzískanie musí záujemca 
písomne požiadať o obnovenie licencie, k žiadosti priložiť rozhodcovský preukaz poslednej 
platnej licencie a doklad o zaplatení príslušného  poplatku. Žiadateľ však musí povinne 
absolvovať školenie pre udelenie príslušnej licencie a po úspešnom vykonaní skúšky mu 
bude licencia obnovená. 
 
Článok VIII.  
POPLATKY 
 
1. Účastnícky poplatok za účasť na školení určí organizátor školenia podľa konkrétnych 
podmienok a režijných nákladov (strava, prenájom miestnosti, atď.). 
 
2. Účastnícky poplatok za vydanie rozhodcovskej licencie A - D odvedie organizátor na 
účet SSTZ za každého účastníka školenia alebo seminára: 
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Za nového rozhodcu licencie       A – D                    5  €   
Za predĺženie platnosti licencie    A - C                   5  € 
 
 
Článok IX. 
POSTUP UDEĽOVANIA LICENCIÍ 
 
Pri zaradení do školenia príslušnej rozhodcovskej licencie musí záujemca splniť stanovené 
podmienky – absolvovať školenie vrátane predpísanej skúšky, zaplatiť príslušný poplatok 
(nový rozhodca licencie C a D vyplniť osobný list  rozhodcu). Po  splnení uvedených 
podmienok  a doručení prezenčnej listiny bude záujemcovi udelená príslušná licencia a  
vystavený preukaz rozhodcu. Novým rozhodcom licencie C a D bude pridelené číslo 
rozhodcovskej licencie a budú zaradení do databázy rozhodcov SSTZ zverejnenej na 
webovej stránke SSTZ. 
 
 
Článok   X. 
POVINNOSTI KOMISIE ROZHODCOV SSTZ 
 
a) Minimálne jedenkrát ročne organizovať školenie pre záujemcov o získanie 
rozhodcovskej licencie A, B a HR. 
b) Minimálne jedenkrát ročne organizovať seminár rozhodcov licencie A a B. 
c) Viesť evidenciu rozhodcov licencií IU, A, B, C, D, HR a priebežne vykonávať jej 
aktualizáciu na webovej stránke SSTZ. 
d) Na základe požiadaviek RSTZ a KSTZ delegovať členov lektorského zboru na 
školenia všetkých licencií. 
e) Na  základe predloženého zoznamu absolventov školenia doloženého dokladom 
o úspešnom absolvovaní predpísanej skúšky a zaplatení poplatku vystaviť príslušný preukaz 
rozhodcu - rozhodcovskú licenciu a zabezpečiť jeho doručenie rozhodcovi. 
f) Priebežne publikovať a aktualizovať študijné a metodické materiály a usmernenia pre 
rozhodcov na webovej stránke SSTZ v sekcii  pre rozhodcov. 
g) Na základe požiadaviek a potrieb zabezpečovať základné materiálne vybavenie 
aktívnych rozhodcov. 
 
 
 
ČLÁNOK XI  
POVINNOSTI RSTZ a KSTZ 
 
a) Jedenkrát ročne v súčinnosti s KR SSTZ organizovať školenie pre záujemcov 
o získanie rozhodcovskej licencie a seminár na predĺženie licencie C a D. 
b) Po predchádzajúcej dohode s  KR SSTZ organizovať  školenie  rozhodcov licencií  A 
a B z príslušného regiónu ako aj seminár na predĺženie platnosti uvedených licencií. 
Školenie a seminár vykonajú lektori SSTZ. 
c) Minimálne 3 týždne pred organizovaním školenia záujemcov o udelenie 
rozhodcovskej licencie A,B,C a D, prípadne organizovania doškolenia rozhodcov, zaslať 
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informáciu o navrhovanom termíne, mieste konania, predpokladanom počte účastníkov 
školenia komisii rozhodcov SSTZ. 
d) Do 5 dní po skončení školenia a doškolenia rozhodcov zašle RSTZ alebo KSTZ 
zoznam absolventov školenia na SSTZ so žiadosťou o udelenie (predĺženie  platnosti) 
príslušnej licencie, doloženú dokladom o úspešnom vykonaní skúšky a o zaplatení 
príslušného poplatku aj s uvedením potrebných údajov (vyplnené osobné listy rozhodcu) pre 
zaradenie nových rozhodcov do zoznamu a aktualizáciu platnosti licencie. 
Školenia je možné vykonať po vzájomnej dohode spoločne pre rozhodcov z viacerých KSTZ. 
 
Článok  XII. 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
 
a) Prednášky, semináre, praktické inštruktáže a skúšky vykonávajú  lektori  schválení  
VV SSTZ. 
 
b) Lektorov pre školenia rozhodcov a osnovy školení a seminárov schvaľuje a vydáva 
VV SSTZ na návrh Komisie rozhodcov SSTZ. 
 
 
Článok  XIII. 
ODMENY LEKTOROM 
 
a) Školenia a semináre na licencie A, B, C, D – odmeny + cestovné náhrady lektorom 
hradí SSTZ 20 € / 45 min. 
b) Školenia hlavných rozhodcov na licenciu HR - odmeny + cestovné náhrady lektorom 
hradí SSTZ    25 € / 45 min. 
 
 
 
Článok XIV.  
OPRÁVNENIA NA ROZHODOVANIE 
 
 
Oprávnenia na rozhodovanie: 
 
Licencia D -  rozhodca pri stole pod vedením skúsených rozhodcov - na  turnajoch v rámci 
SPM v mládežníckych kategóriách a v súťažiach dospelých okrem extraligy mužov a žien. 
 
Licencia C - rozhodca pri stole v rámci turnajov a majstrovských stretnutí riadených 
príslušnými stolnotenisovými zväzmi, slovenského pohára mládeže a hlavný rozhodca 
majstrovských stretnutí súťaží riadených KSTZ a OSTZ. 
 
Licencia B (Národný rozhodca) – ako rozhodca pri stole vo všetkých kategóriách a ako 
hlavný rozhodca na majstrovských stretnutiach súťaží riadených SSTZ. Vybraní rozhodcovia 
aj ako rozhodcovia pri stole na medzinárodných akciách organizovaných SSTZ. 
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Licencia A (Národný rozhodca) -  rozhodcovia pri stole na všetkých turnajoch a stretnutiach 
organizovaných  v rámci SR, ako členovia pracovných skupín a ako hlavní rozhodcovia 
majstrovských stretnutí všetkých stupňov. V prípade pozvania a na základe delegovania KR 
SSTZ rozhodovať aj na turnajoch v zahraničí. 
 
Licencia HR (Hlavný rozhodca)  – ako hlavní rozhodcovia a ich zástupcovia, prípadne 
rozhodcovia pri stole na všetkých turnajoch, majstrovstvách SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
organizovaných SSTZ na území SR. 
 
Licencia IU (International Umpire – Medzinárodný rozhodca) – rozhodcovia pri stole na                                                
všetkých turnajoch a stretnutiach organizovaných v rámci SR, ako členovia 
pracovných skupín a na základe  pozvania zo zahraničia a delegovania KR SSTZ    aj na 
podujatiach v zahraničí. 
 
Licencia IR (International Referee - Medzinárodný hlavný rozhodca) – ako hlavný rozhodca a 
zástupca HR na základe pozvaní na akciách organizovaných ITTF, ETTU, SSTZ po 
predchádzajúcom odporučení KR SSTZ. 
 
 
Článok XV. 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 
Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022. Jej účinnosťou sa rušia všetky doteraz platné 
predpisy o školení a menovaní rozhodcov stolného tenisu. 
 
 
Schválené na zasadnutí VV SSTZ dňa 15.12.2021 
  
 
Príloha: k Smernici SSTZ č. 07/2021 
 
 
Z O Z N A M 
 
lektorov SSTZ pre vykonávanie školení a seminárov rozhodcov stolného tenisu, schválený 
VV SSTZ dňa 15.12.2021 
 
 
 
LEKTORI SSTZ PRE LICENCIE     HR, A, B, C, D,  
 
1. ALEXY Pavol 
2. BAJZÍK Matúš 
3. BYSTRIČAN Marián 
4. HAMRAN Anton 
5. HAMRAN Matej 
6. SLÁDKOVIČ Stanislav 
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7. VANIAK Ján 
8. ZLIECHOVEC Jaroslav 
 
 
LEKTORI SSTZ PRE LICENCIE     A, B, C, D 
 
1. ČELKO Róbert 
2. FREUND Jaroslav 
3. POPELLÁR Ladislav 
4. REHO Erich 
 
 
LEKTORI SSTZ PRE LICENCIE      C, D 
 
Bratislava:  
CIBULA Alexander  
Trnava:  
DOBIŠ Vít 
Nitra:  
VOŽĎAROVÁ Lucia  
Nitra:  
IVANIČOVÁ Iveta 
Trenčín:  
HLUBINA Július 
Žilina:  
BYSTRIČANOVÁ Michaela 
B. Bystrica:  
CHAMULA Milan  
Košice:  
PETRÍKOVÁ Marcela  
Prešov:  
GÁBOR Miroslav 
 

 


