
Slovenský zväz judo, Junácka 6, 832 80  Bratislava 
 

SMERNICA SZJ 
 

SMERNICA PRE VZDELÁVANIE ROZHODCOV 
Smernica č. 01/2009 

 

 
 

Úvod 

Smernica ustanovuje pravidlá a podmienky pre zabezpečenie výchovy, vzdelávania  a zvyšovania 
kvalifikácie rozhodcov v Slovenskom zväze judo (ďalej SZJ).   

1. Predmet smernice 

1.1. Smernica definuje kvalifikačné stupne rozhodcov, spôsoby a podmienky ich získania, ako  aj 
spôsoby a podmienky ďalšieho vzdelávania rozhodcov. 

2. Termíny a definície 

2.1. Školenie – základná forma vzdelávania rozhodcov. Po absolvovaní teoretickej a praktickej 
časti školenia a po úspešnom vykonaní skúšok získa účastník školenia kvalifikáciu rozhodcu 
1. až 3. stupňa. 

2.2. Seminár – forma ďalšieho vzdelávania kvalifikovaných športových odborníkov. Semináre sú 
zamerané na ďalšie rozširovanie a prehlbovanie odborných poznatkov.  

3. Kvalifika čné stupne 

3.1. Rozhodcovia sú rozdelení podľa získanej odbornej spôsobilosti do piatich kvalifikačných 
stupňov. 

3.2. Rozhodca 1. kvalifikačného stupňa – základný, najnižší stupeň kvalifikácie rozhodcu. 

3.3. Rozhodca 2. kvalifikačného stupňa – stredný stupeň kvalifikácie rozhodcu. 

3.4. Rozhodca 3. kvalifikačného stupňa – najvyšší stupeň kvalifikácie rozhodcu, ktorý možno 
školením organizovaným SZJ dosiahnuť. 

3.5. Medzinárodný rozhodca – kategória B. 

3.6. Medzinárodný rozhodca – kategória A. 

3.7. Získaný kvalifikačný stupeň má časovo neobmedzenú platnosť. 

4. Získanie odbornej spôsobilosti – kvalifikácie rozhodcu 

4.1. Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti rozhodcu je absolvovanie teoretickej 
a praktickej časti školenia rozhodcov 1. až 3. kvalifikačného stupňa a úspešné vykonanie 
záverečných skúšok. 

4.2. Školenie rozhodcov organizuje: 

a) pre rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa Slovenský zväz judo (SZJ) alebo ním poverený 
regionálny zväz judo (RZJ), 

b) pre rozhodcov 2. a 3. kvalifikačného stupňa Slovenský zväz judo. 
 

 



 
 
 

 

2 

 

4.3. Podmienky pre účasť na školení určuje nasledujúca tabuľka: 

Školenie na: 
Min. 
vek: 

Min. 
STV 

Požadovaná 
dosiahnutá 

kvalifikácia: 

Min. 
doba 

praxe:  

Min. 
vzdelanie: Organizátor: 

1. kvalif. 
stupeň 

16 rokov 2. kyu –- –- základné SZJ alebo RZJ 

2. kvalif. 
stupeň 

19 rokov 1. kyu 
1. kvalif. 
stupeň 

1 rok základné SZJ 

3. kvalif. 
stupeň 

21 rokov 1. DAN 
2. kvalif. 
stupeň 

2 roky 
úplné 

stredné 
SZJ 

Vysvetlivky k tabuľke: 

  „STV“ - stupeň technickej vyspelosti, ktorý je definovaný v Skúšobnom       
 poriadku SZJ, 

� „požadovaná dosiahnutá kvalifikácia“ – už dosiahnutá kvalifikácia rozhodcu pred 
absolvovaním školenia, 

  „minimálna doba praxe“ – najkratšia doba aktívnej činnosti rozhodcu od  
 získania posledného kvalifikačného stupňa.  
 

4.4.Obsah a rozsah školenia pre jednotlivé kvalifikačné stupne je uvedený  
v prílohe č. 1, 2 a 3. 

5. Skúšky a ich hodnotenie 

5.1. Záverečné overovanie znalostí – skúšky vykoná skúšobná komisia. 

5.1.1. Skúšky rozhodcov na 1. kvalifikačný stupeň vykoná skúšobná komisia menovaná Komisiou 
rozhodcov SZJ. Skúšobná komisia musí mať najmenej troch členov. Predseda skúšobnej 
komisie musí byť rozhodcom min. 3. kvalifikačného stupňa, členovia najmenej 2. 
kvalifikačného stupňa.  

5.1.2. Skúšky rozhodcov na 2. kvalifikačný stupeň vykoná skúšobná komisia menovaná Komisiou 
rozhodcov SZJ. Skúšobná komisia musí mať najmenej troch členov.  Väčšina členov 
komisie, vrátane predsedu komisie, musí byť rozhodcami min. 3. kvalifikačného stupňa, 
ostatní členovia najmenej 2. kvalifikačného stupňa.  

5.1.3. Skúšky rozhodcov na 3. kvalifikačný stupeň vykoná skúšobná komisia menovaná Komisiou 
rozhodcov SZJ. Skúšobná komisia musí mať najmenej troch členov. Predseda skúšobnej 
komisie a členovia musia byť rozhodcami min. 3. kvalifikač-ného stupňa.  

5.1.2. Skúšky na kvalifikáciu medzinárodných rozhodcov: 

a) kategória B – podmienky určuje a skúšky vykonáva Európska únia judo (EJU),    
b) kategória A – podmienky určuje a skúšky vykonáva Svetová federácia judo (IJF) 

5.2. Skúšky rozhodcov 1. až 3. kvalifikačného stupňa sa skladajú z dvoch častí,  z teoretickej 
a praktickej. 

5.2.1. Teoretická časť – overuje znalosti z troch základných oblastí:     
a) pravidlá judo,  
b) súťažný poriadok (vrátane prestupového a disciplinárneho poriadku), 
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c) všeobecné vedomosti (súhrn všetkých všeobecných predmetov požadovaných na daný 
kvalifikačný stupeň).  

Skúšky z predmetov v teoretickej časti sa vykonávajú písomnou formou. 

5.2.2. Praktická časť - overuje praktické schopnosti v oblasti výkonu rozhodcu na súťaži určenej 
organizátorom školenia.  

5.3. Na základe posúdenia výsledkov skúšky vyhodnotí skúšobná komisia úspešnosť 
jednotlivých účastníkov v percentách. Za každú skúšku je možné získať 0 – 100 percent.  

5.3.1. Podmienkou pre úspešné ukončenie školenia je absolvovanie skúšok zo všetkých oblastí 
teoretickej aj praktickej časti (3+1).  

5.3.2. Absolvent ukončil úspešne školenie s celkovým hodnotením „vyhovel“, ak priemer jeho  
percentuálnej úspešnosti vo všetkých skúšaných oblastiach dosiahol hodnotu 80 a viac.  

5.3.3. V inom prípade ako udáva bod 5.3.2. tejto smernice absolvent školenia skúške nevyhovel.  

5.4. Po ukončení školenia pridelí SZJ úspešným absolventom školenia evidenčné číslo rozhodcu 
a vydá im osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti rozhodcu a príslušného 
kvalifikačného stupňa.    

Záznam o získaní odbornej spôsobilosti a získanom kvalifikačnom stupni vykoná 
organizátor školenia (SZJ alebo RZJ) aj do preukazu judo. 

5.4.1. Evidenčné čísla rozhodcom prideľuje SZJ alebo ním poverený orgán (spravidla Komisia 
rozhodcov SZJ).  
Evidenčné číslo má tvar: R ABBCCDDDDD, kde „R“ je písmeno a „ABBCCDDDDD“ sú 
číslami, ktorých je spolu desať a pridelia sa podľa kľúča: 

 „R“ - písmeno vyjadruje, že ide o rozhodcu, 
„A“ - získaný kvalifikačný stupeň (1 až 3), 
„BB“ - posledné dvojčíslo kalendárneho roka, v ktorom bola  

odborná spôsobilosť príslušného kvalifikačného stupňa získaná (09, 10, 
atď.),  

„CC“ - poradové číslo v danom roku, 
„DDDDD“ - číslo preukazu judo SZJ absolventa školenia (napr. 00023, 08765, apod.). 

Príklad použitia:  R 3090704326 – rozhodca 3. kvalifikačného stupňa, siedmy rozhodca 
vykonal skúšku v roku 2009 a má preukaz judo č. 04326. 

6. Seminár  

6.1. Seminár slúži pre ďalšie vzdelávanie, rozširovanie a prehlbovanie znalostí rozhodcov. 

6.2. Seminár pre 1. kvalifikačný stupeň rozhodcov organizuje SZJ alebo ním poverený RZJ, 
seminár pre 2. a 3. kvalifikačný stupeň organizuje  SZJ najmenej jedenkrát ročne.  

 

 

 

7. Prideľovanie licencií  

7.1. Podľa aktivity v rozhodcovskej oblasti pridelí Komisia rozhodcov SZJ každému rozhodcovi 
SZJ licenciu A, B alebo C. Málo aktívny alebo neaktívny rozhodca je zaradený do kategórie 
„bez licencie“. 
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7.2. Licencie sa prideľujú a obnovujú na základe splnenia kritérií stanovených smernicou 
„Zásady a riadenie rozhodcovskej činnosti v SZJ“. 

8. Dokumentácia o vykonanej vzdelávacej činnosti 

8.1. Ku každej vzdelávacej činnosti musí byť spracovaná dokumentácia.  

8.1.1. Dokumentácia musí obsahovať minimálne tieto údaje:    

a) názov organizátora  vzdelávacej aktivity (SZJ alebo RZJ), 
 b) druh vzdelávania (školenie rozhodcov 1., 2. alebo 3. kvalifikačného stupňa, seminár), 

c)   dátum začatia a ukončenia vzdelávacej aktivity, 

d) mená a kvalifikácia lektorov,  

 e) témy rozdelené podľa učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a mena lektora, 
f) záznamy o dennej účasti účastníka vzdelávania vrátane jeho podpisu (prezenčné listiny). 

8.1.2. Pri školení sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky podľa prílohy č. 4 tejto smernice.   

9. Záverečné ustanovenia 

9.1. O prípadoch, ktoré táto smernica priamo nerieši rozhoduje Komisia rozhodcov SZJ. Výklad 
tejto smernice vykonáva Komisia rozhodcov SZJ.  

9.2. Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SZJ dňa ...................  . 

9.3. Táto smernica nadobúda účinnosť 1.1.2010. 

9.4. Ruší sa smernica SZJ „Štruktúra rozhodcovskej činnosti a zásady jej riadenia v Slovenskom 
zväze judo“ z 05.11.2004. 
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Príloha č. 1 

 
 

OSNOVA ŠKOLENIA ROZHODCOV 
 NA 1. KVALIFIKA ČNÝ STUPEŇ 

 
    
Miesto konania: ...................................................................................................................... 

Začiatok školenia: .................................................................................................................. 

Ukončenie školenia: ............................................................................................................... 

Meno vedúceho školenia: ......................................................................................................
  

Téma Poč. 
hodín Lektor 

Pravidlá judo 8  

Súťažný poriadok (vrátane prestupového a discipli-
nárneho poriadku) 5  

Základy pedagogiky 1  

Základy psychológie športu 1  

Základy prvej pomoci 1  

Etika 1  

Fair play 1  

Praktická výuka rozhodovania 4  

Záverečné skúšky (teoretické znalosti a prax) 4  

Spolu hodín: 26  

 
 
 
 
      

          Podpis vedúceho školenia:  ................................... 
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Príloha č. 2 
 
 

OSNOVA ŠKOLENIA ROZHODCOV 
NA 2. KVALIFIKA ČNÝ STUPEŇ 

 
 

Miesto konania: ...................................................................................................................... 

Začiatok školenia: .................................................................................................................. 

Ukončenie školenia: ............................................................................................................... 

Meno vedúceho školenia: ...................................................................................................... 
 
 

Téma Poč. 
hodín Lektor 

Pravidlá judo 10  

Súťažný poriadok (vrátane prestupového a discipli-
nárneho poriadku) 

6  

Športová etika 1,5  

Základy psychológie športu 1,5  

Právo v športe a v praxi rozhodcu 1,5  

Základy poskytovanie prvej pomoci 1,5  

Sociológia športu 1,5  

Praktická výuka rozhodovania 6  

Záverečné skúšky (teoretické znalosti a prax) 4  

Spolu hodín: 33,5  

 
 
 
 
   

    Podpis vedúceho školenia:  .................................... 
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Príloha č. 3 
 
 

OSNOVA ŠKOLENIA ROZHODCOV 
NA 3. KVALIFIKA ČNÝ STUPEŇ 

 
 

Miesto konania: ...................................................................................................................... 

Začiatok školenia: .................................................................................................................. 

Ukončenie školenia: ............................................................................................................... 

Meno vedúceho školenia: ...................................................................................................... 
 
 

Téma Poč. 
hodín Lektor 

Pravidlá judo 14  

Súťažný poriadok (vrátane prestupového a discipli-
nárneho poriadku) 

6  

Základy pedagogiky 1  

Psychológia športu 2  

Právo v praxi rozhodcu 2  

Sociológia športu 2  

Športová etika 2  

Poskytovanie prvej pomoci 2  

Praktická výuka rozhodovania 6  

Záverečné skúšky (teoretické znalosti a prax) 4  

Spolu hodín: 41  

 
 
 
 

  Podpis vedúceho školenia:  ...................................... 
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Príloha č. 4 
PROTOKOL O VYKONANÍ SKÚŠKY 

 
 
 

Názov školenia: ...................................................................................................................... 

Zloženie skúšobnej komisie: 

Meno a priezvisko Kvalifikácia Funkcia v skúšobnej komisii 

   

   

   

   

Teoretická časť skúšky bola vykonaná: 

Miesto Dátum Poznámka 

   

   

Praktická časť skúšky bola vykonaná: 

Miesto Dátum Poznámka 

   

   

Vyhodnotenie skúšok : 

Meno a priezvisko Pravidlá 
juda 

Súťažný 
poriadok 

Všeobecné 
predmety 

Prax Priemer 
 

Vyhovel / 
Nevyhovel 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Podpisy členov 
skúšobnej komisie:  .......................       .......................     .....................      .................. 

  predseda SK    člen SK  člen SK     člen SK  


