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SMERNICA SZJ 
 
 

 
Zriadenie, činnosť a hodnotenie 

školských športových stredísk v jude základných a stredných škôl 
 

I. 
Zriadenie školského športového strediska 

 
1. Športové strediská pri základných a stredných školách (ďalej len ŠŠS) poskytujú 

nadaným žiakom možnosť rozšírenej telesnej výchovy a športového tréningu v jude 
v čase mimo vyučovania.  

2. ŠŠS sa zriaďujú na základných školách (ďalej len ZŠ) a stredných školách (ďalej len 
SŠ), kde sú vytvorené podmienky pre spoluprácu oddielu – klubu juda, školy, mesta, 
vhodné telovýchovné objekty, vybavenie a dostatok odborných trénerskych kádrov. V 
ŠŠS pripravujú športovcov mladšieho, staršieho žiactva a dorastu. 

3. Návrh na zriadenie ŠŠS podáva zriaďovateľ školy a oddiel písomne na SZJ. 
Spolu s návrhom predloží aj platnú „Dohodu o zriadení ŠŠS“ potvrdenú podľa bodu 4.  

4. Na zabezpečenie činnosti ŠŠS uzavierajú zúčastnené strany – zriaďovateľ školy, 
škola, oddiel (TJ) písomnú „Dohodu o zriadení ŠŠS“. Dohoda obsahuje podmienky 
(personálne, materiálne a finančné zabezpečenie ŠŠS) a podiel strán na zabezpečení 
činností ŠŠS. ŠŠS sa zriaďuje k začiatku školského roku. 

5. ŠŠS sa zriaďuje pri počte minimálne jedného oddelenia so 16 žiakmi v jednom 
oddelení. Oddelenie, prípadne stredisko sa zruší, ak počet žiakov trvalo klesne pod 16. 
Členovia ŠŠS musia mať platnú registráciu SZJ a členstvo ku oddielu, klubu, pri 
ktorom je zriadené. 

6. Po prehodnotení plnenia kritérií pre ŠŠS, obsahujúcich v tejto smernici SZJ rozhodne 
o zaradení ŠŠS do internej štruktúry ÚTM SZJ. 

 
II. 

Výber, zaraďovanie a vyraďovanie športovcov 
 

1. Do ŠŠS sa vyberajú žiaci, ktorí majú záujem a predpoklady pre systematickú športovú 
prípravu v jude s písomným súhlasom rodičov.  

2. Po výsledku vyšetrenia zdravotného stavu sa do ŠŠS prijímajú žiaci, ktorí najlepšie 
spĺňajú kritériá pre výber, majú vzorné správanie, dobrý prospech a predpoklady, že 
budú pravidelne dochádzať na tréningový proces. 

3. Do ŠŠS sa sústreďujú žiaci z jednej,  alebo z viacerých škôl. Do ŠŠS pri ZŠ sa 
prijímajú žiaci základných škôl, reálnych gymnázií atď. Do ŠŠS pri SŠ sa prijímajú 
žiaci stredných škôl. Prijímanie žiakov sa uskutočňuje v mesiaci september, október, 
výnimočne možno prijať žiaka aj počas školského roka. 

4. Výber žiakov robí komisia menovaná riaditeľom školy, pri ktorej sa stredisko 
zriaďuje. Komisiu tvoria: zástupca školy, učiteľ telesnej výchovy, tréneri, lekár, 
zástupca klubu. 

5. Účasť prijatého žiaka na športovej príprave v stredisku je povinná. 
6. Športovec môže byť vyradený zo ŠŠS: 



- na návrh učiteľa (trénera) ŠŠS pre neplnenie požiadaviek a ak nie je u neho zaručený 
výkonnostný rast 

- na návrh učiteľa (trénera) ŠŠS, ak zistí, že športovec nemá dostatočné morálno-vôľové 
predpoklady pre ďalší osobný rast (porušuje princípy morálky, disciplíny a etiky) 

- na návrh lekára zo zdravotných dôvodov 
- na žiadosť zákonného zástupcu 
- na žiadosť žiaka so súhlasom zákonného zástupcu. 
7. O vyradení žiaka zo športovej prípravy informuje tréner riaditeľa a zákonného 

zástupcu vyradeného žiaka. 
 

III.  
Personálne zabezpečenie 

 
Športovú prípravu ŠŠS zabezpečujú: 
1. Pedagogický zamestnanec s kvalifikáciou trénera juda minimálne III. triedy. 
2. Tréner  s odbornou kvalifikáciou trénera juda minimálne III. triedy. 
3. V ŠŠS je ustanovený:  
a) vedúci tréner s kvalifikáciou trénera juda minimálne III. triedy, ktorý 
- riadi športovú prípravu ŠŠS, 
- vedie jedno z oddelení, 
- zodpovedá za predloženie plánu športovej prípravy a vyhodnotenia uskutočneného 

súťažného ročníka jednotlivých oddelení na SZJ v termíne do 30. júna, 
- zabezpečuje prenos pokynov pre ŠŠS a spolupracuje s vedením SZJ a krajským 

trénerom CTM, 
- usmerňuje a kontroluje športovú prípravu v ŠŠS, 
- zabezpečuje testovanie žiakov, žiačok podľa pokynov SZJ, 
- zabezpečuje účasť trénerov v ŠŠS na školeniach, kurzoch a seminároch poriadaných 

SZJ, 
- zodpovedá za vedenie dokumentácie a prácu trénerov ŠŠS, za vedenie evidenčných 

listov žiakov ŠŠS, 
- zodpovedá za účelné čerpanie finančných dotácií pre ŠŠS v zmysle pokynov SZJ 

      b) ostatní tréneri ŠŠS 
- predkladajú plán športovej prípravy na oponentúru a schválenie vedúcemu trénerovi 

ŠŠS, 
- vedú určenú dokumentáciu a evidenciu, 
- plne zodpovedajú za športovú prípravu ŠŠS, 
- vedú evidenčný list pretekára, 
- vedú denník trénera športovej prípravy ŠŠS. 

 
IV. 

Športová príprava 
 
1. Športová príprava v ŠŠS sa uskutočňuje v súlade so zásadami metodiky plánovania 

športového tréningu judo. Realizuje sa formou športového tréningu zásadne v mimo 
vyučovacom procese,  počas sústredení a  účasťou na majstrovských súťažiach, 
medzinárodných turnajoch a iných podujatiach. Jej súčasťou je regenerácia 
a pravidelná kontrola trénovanosti. 

2. Všeobecnú zdravotnú starostlivosť o žiakov ŠŠS vykonáva lekár. 
3. Oddiel zabezpečí účasť všetkých žiakov ŠŠS v majstrovských súťažiach príslušných 

vekových kategórii v krajských a celoslovenských súťažiach. 



V.  
Finančné, materiálne a odborné zabezpečenie 

 
 Na činnosť ŠŠS môžu formou darov prispievať aj iné fyzické a právnické osoby. 
 

1. Na činnosti ŠŠS sa finančne, materiálne a odborne podieľajú: 
a) Škola 
- v spolupráci s klubom personálnym zabezpečením 
- poskytnutím priestorov na tréningy a zápasy 
- poskytnutím priestorov na regeneráciu podľa možnosti školy 
- materiálnym vybavením ŠŠS. 

 
b) Oddiel 
- zabezpečením kvalifikovaných trénerov s predpísanou kvalifikáciou 
- financovaním účasti žiakov v majstrovských a nemajstrovských súťažiach SZJ 
- poskytnutím tréningových priestorov a zariadení mimo školy 
- potrebným materiálnym vybavením. 

 
c) Slovenský zväz judo 
- metodickým usmerňovaním a odbornou pomocou pri riadení športovej prípravy 
- výchovou kvalifikovaných trénerov a ich doškoľovaním 
- oponentúrou tréningových plánov a kontroly ich realizácie 
- pravidelným hodnotením činnosti ŠŠS 
- finančnou dotáciou podľa možností SZJ. 

 
VI. 

Hodnotenie ŠŠS 
 
Činnosť ŠŠS bude hodnotená podľa kritérií: 

- uplatnenie športovcov ŠŠS v strediskách CTM a ZCTM 
- uplatnenie v reprezentačných družstvách Slovenska dorastencov a juniorov 
- uplatnenie športovcov v jednotlivých súťažiach SZJ 
- plnenie tréningových plánov na príslušný súťažný ročník a výsledky povinného 

testovania 
- počet oddelení, počet žiakov v oddeleniach, počet žiakov celkom 
- dodržiavanie tejto smernice. 

 
VII. 

Kontrola CTM 
 

Kontrolu tréningového procesu v ŠŠS vykonáva ústredný tréner, vedúci tréner ZCTM, 
predseda trénersko-metodickej komisie, tréneri jednotlivých CTM. 

 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
Smernica pre zriadenie, činnosť a hodnotenie ŠŠS nadobúda platnosť dňom 2. 2. 2007 a je 
záväzná pre všetkých  členov SZJ. 
 
Schválené Výkonným výborom SZJ, 2. 2. 2007 


