
Rozhodca  tenisu 1. kvalifika čného stup ňa 
 
Cieľ vzdelávania 
Získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré umožnia rozhodovanie 
domácich súťaží na úrovni rekreačného tenisu, na úrovni turnajov najnižších tried (D) 
v súťažnom tenise a vykonávať úlohy zástupcu vrchného rozhodcu na turnajoch 
vyšších tried a majstrovstvách 
 
Podmienky prijatia 

- minimálny vek 18 rokov 
- základné vzdelanie 

 
Rozsah vzdelávania 
16 hodín, z toho 6 hodín všeobecných predmetov a 10 hodín špecializácie 
 
Realizácia vzdelávania 
Slovenský tenisový zväz + Regionálne tenisové zväzy 
 
Forma ukon čenia 

- záverečná skúška zo všeobecnej časti 
- záverečná skúška zo špecializácie 

 
Doklad o úspešnom absolvovaní vzdelávania 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – Rozhodca tenisu 1. kvalifikačného stupňa 
 

Rozhodca  tenisu 2. kvalifika čného stup ňa 
 
Cieľ vzdelávania 
Získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré umožnia rozhodovanie 
domácich súťaží na úrovni rekreačného tenisu, na úrovni turnajov nižších tried (B, C, 
D), súťaží družstiev a vykonávať úlohy zástupcu vrchného rozhodcu na 
majstrovstvách. 
 
Podmienky prijatia 

- absolvovaný 1. stupeň vzdelávania rozhodcov 
- minimálne jeden rok praxe od získania 1. stupňa 

 
Rozsah vzdelávania 
30 hodín, z toho 7, 5 všeobecných predmetov a 22,5 hod špecializácie 
 
Realizácia vzdelávania 
Slovenský tenisový zväz 
 
Forma ukon čenia 

- záverečná skúška zo všeobecnej časti 
- záverečná skúška zo špecializácie 

 
Doklad o absolvovaní vzdelávania 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – Rozhodca tenisu 2. kvalifikačného stupňa 
 



Rozhodca tenisu 3. kvalifika čného stup ňa 
 
Cieľ vzdelávania 
Získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré umožnia rozhodovanie 
domácich súťaží jednotlivcov i družstiev na všetkých úrovniach.  
 
Podmienky prijatia 

- absolvovaný 2. stupeň vzdelávania rozhodcov 
- minimálne jeden rok praxe od získania 2. stupňa 

 
Rozsah vzdelávania 
40 hodín, z toho 10 hodín všeobecných predmetov a 30 hodín špecializácie 
 
Realizácia vzdelávania 
Slovenský tenisová zväz 
 
Forma ukon čenia   

- záverečná skúška zo všeobecnej časti 
- záverečná skúška zo špecializácie 

 
Doklad o úspešnom absolvovaní vzdelávania 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – Rozhodca tenisu 3. kvalifikačného stupňa 
 


