
ŚKOLENIE ROZHODCOV I., II. a III. KVALIFIKA ČNÉHO STUPŇA 

ODBORNÁ ČASŤ  
 

 
Termín konania: 31.5. – 2.6.2013 (piatok, sobota, nedeľa) 

Miesto konania: VŠC Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 B. Bystrica  

Lektorský zbor: 
(skúšobná komisia) 

Maroš Lazár – predseda, Ján Gregor st., Michal Donner – členovia 

Miesto a čas stretnutia: 31.5.2013 o 09:00 hod. – VIP zasadačka v športovej hale VŠC Dukla 

Úhrada nákladov: Cestovné, stravné a ubytovanie si hradí každý účastník školenia sám. 
Prenájom priestorov a lektorov hradí Slovenský zväz judo. 

Účastnícky poplatok 
SZJ: 

Každý účastník  je povinný na začiatku školenia uhradiť v hotovosti 10,-
EUR. Účastníkom, ktorí neabsolvujú úspešne záverečnú skúšku sa 
poplatok nevracia.  

 

Ubytovanie: 

V prípade potreby si môžu účastníci školenia zabezpečiť ubytovanie na 
Dukle – 10,-€/osoba/noc (dvojky izby), alebo Penzion Medený Hamor – 
17,-€/osoba/noc. Svoju požiadavku je potrebné zaslať najneskôr do 
29.5.2013 Jánovi Gregorovi ml. e-mailom: jangregor77@yahoo.com 

 
Povinná výbava: 

Všetci účastníci sú povinní priniesť so sebou: platný preukaz judo 
s nalepenou licenčnou SZJ pre rok 2013, písacie potreby, súťažný 
poriadok SZJ, kimono, veci osobnej potreby.  

 
PROGRAM: 
 
Piatok, 31.5.2013  

09:00 – 09:30 hod. Otvorenie, prezentácia, kontrola preukazov juda a splnenia podmienok 
účasti na školení, úhrada poplatku – zasadačka. 

09:30 – 13:00 hod. Pravidlá juda – zasadačka.   

13:00 – 14:00 hod. Obed (individuálne) 

14:00 – 17:00 hod.  Pravidlá juda - zasadačka 

17:00 – 18:00 hod. Prestávka, presun do telocvične 

18:00 – 20:00 hod. Praktická výuka – telocvičňa  

Sobota, 1.6.2013  

08:30 – 13:30 hod. Súťažný poriadok (vrátane prestupového a discipl. poriadku)– zasadačka 

13:30 – 15:00 hod. Obed (individuálne) 

15:00 – 17:30 hod. Praktická výuka – telocvičňa  

od 17:00 hod.  Samoštúdium, príprava na skúšky z teoretickej odbornej časti 

Nedeľa, 2.6.2013  

09:00 – 12:00 hod. Skúšky z odbornej teoretickej časti - zasadačka 
 
Poznámka: 

Účastníci, ktorí sa zúčastnili na prednáškach všeobecnej časti v januári 2012 v Banskej Bystrici, 
avšak skúšku nerobili, budú mať možnosť ju absolvovať v priebehu školenia, podľa pokynov 
predsedu lektorského zboru.  


