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Úloha inštruktora rozhodcov                      
pri výchove rozhodcov v ľadovom hokeji

Správne pochopenie úlohy inštruktora rozhodcov je dôležitým 
„stavebným“ pilierom pri výchove rozhodcov

Ø Každý druh športu má svojich aktérov

Ø Hráčov
Ø Trénerov
Ø Rozhodcov
Ø Inštruktorov rozhodcov
Ø Funkcionárov
Ø Divákov

Ø Každý z týchto aktérov je individualitou

© Ing. Peter Ország
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Každá individualita – osobnosť je formovaná

Ø Rodinným zázemím
Ø Spoločenskými pomermi
Ø Kolektívom

© Ing. Peter Ország
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Formovanie
Ø Rodinným zázemím

Ø Vzťahy medzi dieťaťom a rodičom
Ø Vzťahy medzi súrodencami navzájom
Ø Vzťahy medzi rodičmi

Ø Spoločenskými pomermi
Ø Vzťah k autorite
Ø Úroveň spoločenskej hierarchie
Ø Postavenie jedinca v spoločnosti

Ø Kolektívom
Ø Postavenie jednotlivca v kolektíve
Ø Vzťahy medzi kolektívmi

© Ing. Peter Ország
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Hokejový kolektív – rodina

Ø Výchova v hokejovej rodine 

Ø Formovanie a výchova hráča
Ø Rodič
Ø Tréner
Ø Rozhodca
Ø Divák

Ø Formovanie a výchova rozhodcu
Ø Rodič
Ø Inštruktor rozhodcu
Ø Divák

© Ing. Peter Ország
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Formovanie hokejového rozhodcu

Ø Individuálna príprava a výchova
Ø Fyzická príprava na sezónu, hokejové stretnutia, vrchol sezóny
Ø Odborná teoretická príprava
Ø Mentálna príprava

Ø Spoločná príprava a výchova
Ø Semináre 
Ø Mítingy
Ø Rozbory stretnutia ( individuálne, spoločne s kolegami, inštruktorom )

© Ing. Peter Ország
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Formovanie a výchova hokejového rozhodcu 
inštruktorom rozhodcov

Ø Kvalitný a účinný dohľad na výkon rozhodcov stretnutia počas stretnutia má priamy vplyv              
na úroveň stretnutí od národných súťaží, cez nadnárodné až po  majstrovstvá  sveta IIHF. 
Zlepšovanie  rozhodovacieho  procesu  má  za  následok  lepší  hokej, menej konfrontácií      
medzi hráčmi, predstaviteľmi klubov a rozhodcami, atraktívnejšie predstavenie pre divákov
a samozrejme znižuje riziko zranenia hráčov. Zlepšenie kvality ako aj vyrovnanosti výkonov 
má byť výsledkom účinného odborného dohľadu zo strany inštruktorov rozhodcov. 

© Ing. Peter Ország
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Ø Cieľom dohľadu – supervízie

Ø pomoc v rozvoji rozhodcu prostredníctvom zmysluplnej spätnej väzby
Ø trénovanie „kaučing“ rozhodcov s cieľom zlepšiť kvalitu ich rozhodovania
Ø vytvorenie vyrovnanej tendencie pri posudzovaní situácií rozhodcami 
Ø zabezpečenie jednotných štandardov požadovaných pri rozhodovaní 
Ø vytvoriť konzistentný rozhodovanie s odkazom na výklad pravidla, postavenia,       

techniky  a procedúry ako aj signalizáciu
Ø ponúknuť každému rozhodcovi príležitosť dosiahnuť jeho maximálny   potenciál tým,             

že podporí ich vývoj s úprimnou, poctivou a zmysluplnou spätnou väzbou. 
Ø chrániť integritu hry a Programu rozvoja rozhodovania IIHF dôsledným dodržiavaním 

zásady bezpečnosti a fair - play. 

© Ing. Peter Ország
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Ø Pohľad rozhodcu na názor inštruktora rozhodcov

Ø som pripravený prediskutovať očakávania od stretnutia pred jeho začiatkom 
Ø som pripravený podrobne a čo najobjektívnejšie opísať svoj výkon v stretnutí,        

jednotlivé rozhodnutia, postupy a názor na celkový osobný podiel na priebeh                   
a kvalitu  stretnutia

Ø som pripravený vypočuť si a prijať konštruktívne pripomienky 
- rovnakým spôsobom ako ich prijíma dieťa od svojho rodiča,                                         
žiak od svojho učiteľa, hráč od trénera

Ø som pripravený pýtať sa na konkrétne situácie 
Ø som pripravený problematické a kritické pripomienky vyzdvihnuté                               

inštruktorom, na ktoré mám iný názor prijať a porozmýšľať o tom,                                  
ako to napraviť

Ø som pripravený vypočuť si názor na výkon iných kolegov z kolektívu,                                
napriek skutočnosti, že som hlavný rozhodca, alebo naopak „iba čiarový“     

Ø nevyhováram sa  na objektívne skutočnosti, ktoré vyžadujú zlepšenie

© Ing. Peter Ország
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Ø Vývoj pohľadu rozhodcu na pôsobenie inštruktora rozhodcov

Ø V začiatkoch rozhodcovskej kariéry
Ø možný odstup ( stretnutie „prvý“ krát )
Ø strach z autority
Ø vekový rozdiel
Ø rozdiel v skúsenostiach ( ja začínam, on už „skončil“ )
Ø on vie všetko

Ø Po „niekoľkých“ rokoch rozhodcovskej kariéry 
Ø toto je moje x-té stretnutie
Ø teraz už ja viem „všetko“
Ø mám možnosť porovnania rôznych inštruktorov
Ø jemu sa to ľahko hovorí, keď si sedí v teple
Ø ten si stále chváli iba tých svojich ( regionálna, štátna príslušnosť )

© Ing. Peter Ország
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Základné princípy práce inštruktora rozhodcov

Ø Inštruktor rozhodcov nesmie ovplyvňovať rozhodnutia rozhodcu, alebo oficiálne zmeniť jeho 
rozhodnutie alebo trest, a to kedykoľvek. Rozhodcovia by si mali byť vedomí toho, že 
inštruktor nebude robiť žiadne rozhodnutie za nich. Napríklad meranie niektorej výstroje je 
povinnosťou rozhodcu v priebehu hry, a ako také, musí vykonať rozhodca a inštruktor nesmie 
žiadnym spôsobom ovplyvňovať túto skutočnosť a takto sa podieľať na priebehu hry. 

Ø Inštruktor musí dodržiavať zásadu, že dohľad na priebeh stretnutia nie je seminár. 
Povinnosťou inštruktora je pomáhať rozhodcom tak, aby spoločnou činnosťou zabezpečili, že 
všetky stretnutia budú hrané jednotným spôsobom v spravodlivej atmosfére podľa pravidiel. 

Profesionalizmus
Ø Dôvera, skúsenosti a odborné znalosti
Ø Rozhodcovia, tréneri, predstavitelia ligy a diváci očakávajú, že inštruktori budú mať práve 

stabilizujúci vplyv na všetko, keď všetko a všetkým sa zdá, že všetko ide zlým smerom
Ø Spôsob, akým sa inštruktor oblieka, koná, hovorí a počúva, bude mať závažný vplyv na tých,  

s ktorými prichádza do styku. 

© Ing. Peter Ország
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Základné princípy práce inštruktora rozhodcov

Zodpovednosť
Ø Najvýznamnejšie a pravdepodobne aj najnáročnejšia je zodpovednosť, že inštruktor musí  

poskytovať rozhodcom poctivú spätnú väzbu o ich rozvoji a výkone
Ø Poskytovať pozitívnu spätnú väzbu v oblastiach, v ktorých rozhodca robí dobre je jednoduché         

a pohodlné. Avšak, dobrý inštruktor je schopný pomáhať ako tréner rozhodcov v oblastiach, v 
ktorých je potrebné ich zlepšenie a v ktorých sa rozhodca nemusí cítiť príjemne

Ø Inštruktor má povinnosť zaoberať sa pozitívnymi aj negatívnymi aspektami výkonu rozhodcu; 
inak sa zhoršuje celkový vývoj rozhodcu

Tímová práca
Ø Rozhodcovia si uvedomujú, že inštruktor je tam, že im pomáha je dôležitou súčasťou tímu
Ø Inštruktori si musia uvedomovať, že mnohým rozhodcom bude nepríjemná ich prítomnosť. 

Musia tvrdo pracovať na tom, aby nastolili a neustále zvyšovali pozitívne pracovné vzťahy s 
rozhodcami ako aj zlepšovali úroveň procesu dohľadu

© Ing. Peter Ország
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Základné princípy práce inštruktora rozhodcov

Počúvanie a pozorovanie
Ø Počúvacie a pozorovacie zručnosti inštruktora často predurčujú jeho celkový úspechu
Ø Inštruktor musí pozorovať ľudí v mnohých situáciách a v rôznych podmienkach a okolnostiach 

Musí posúdiť náladu rozhodcov v ich šatni, fanúšikov v hale a stánkoch a hráčov na ľade. 
Musí sledovať trénerov, hráčov, skóre a rozhodcov

Tréning
Ø Inštruktor ovládajú najaktuálnejšie pravidlá, technické pokyny, poriadky, stanovy a smernice  

© Ing. Peter Ország
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Pohľad inštruktora rozhodcu na výkon rozhodcov

Spätná väzba 
Ø Po skončení stretnutia inštruktor rozhodcov „sedí“ s rozhodcami a poskytuje ústnou 

formou spätnú väzbu o ich výkone
Ø Rozhodcom sa odporúča, aby neváhali upozorniť aj na situácie, ktoré v nich vzbudzujú 

otázky prípadne obavy, napriek skutočnosti, že inštruktor ten ktorý moment nespomenul 
Tento proces zaručuje dobrú komunikáciu medzi rozhodcami a inštruktorom a takto 
lepšie pripravuje rozhodcov pre nasledujúce zápasy 
Ø Dôležité body, ktoré je potrebné prerokovať s rozhodcom sú

Ø tresty – štandard rozhodovania
Ø ofsajdy, zakázané uvoľnenia a vhadzovania
Ø vyrovnanosť
Ø kritické momenty v hre - riešenie problémov 
Ø komunikácia s tímami a jednotlivými hráčmi 

© Ing. Peter Ország
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Pohľad inštruktora rozhodcu na výkon rozhodcov

Hodnotenie výkonu 
Ø Inštruktori rozhodcov používajú hodnotiaci formulár rozhodcu. Tejto druh spätnej väzby 

poskytuje rozhodcovi užitočné informácie pre zlepšenie jeho výkonov v budúcnosti
Ø Hodnotiaci formulár rozhodcu sa odovzdáva do kancelárie národného zväzu tak, aby 

bolo možné priebežne vyhodnocovať kariéru rozhodcu
Ø Hodnotiaci formulár rozhodcu obsahuje informácie a kategórie, ktoré najlepšie 

vystihujú výkon rozhodcu
Ø Vzhľad a kondícia 5% 
Ø Signalizácia 5%
Ø Pohyb v koncových pásmach 10% 
Ø Vedenie stretnutia 40% 
Ø Autorita a vystupovanie 10%
Ø Sledovanie hry 10% 
Ø Komunikácia 10% 
Ø Spolupráca 10% 

© Ing. Peter Ország
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Pohľad inštruktora rozhodcu na výkon rozhodcov
Zhrnutie 

Inštruktor je súčasťou rozhodcovského tímu.
Celkové zlepšovanie rozhodcovských znalostí a zručností je priamo 
úmerné s kvalitou dohľadu – supervízingu ako aj od vzťahu medzi 

rozhodcami a inštruktormi vykonávajúcimi  dohľad. 

© Ing. Peter Ország
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Vaše otázky ? 

© Ing. Peter Ország
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Ďakujem Vám za Vašu pozornosť 
a želám Vám veľa úspechov !

© Ing. Peter Ország


