
Š T A T Ú T 
KOMISIE ROZHODCOV SLOVENSKÉHO ZVÄZU JUDO 

I. 
Úvod 

Štatút Komisie rozhodcov Slovenského zväzu judo vymedzuje pôsobnosť a úlohy Komisie 
rozhodcov Slovenského zväzu judo (ďalej len KR SZJ), ustanovuje zásady činnosti a zásady jej 
vnútornej organizácie. 

II. 
Pôsobnosť a zloženie 

KR SZJ je odborným orgánom zodpovedným za riadenie rozhodcovskej činnosti v Slovenskom 
zväze judo (ďalej len SZJ). Skladá sa z:

a/ Predsedu KR SZJ
b/ Rady KR SZJ

a/ Predseda KR SZJ je, v súlade so Stanovami SZJ, nominovaný do funkcie predsedom SZJ a 
zvolený Výkonným výborom SZJ na štvorročné volebné obdobie. Vo svojej činnosti je podriadený 
Predsedovi SZJ, ďalej Predsedníctvu SZJ a Výkonnému výboru SZJ, ktorých je aj členom. Predseda 
KR SZJ zvoláva a riadi zasadnutia KR SZJ, prijíma rozhodnutia, ktoré v prípade potreby predkladá 
na schválenie Predsedníctvu SZJ, zastupuje SZJ v otázkach rozhodcovskej činnosti doma aj v 
zahraničí. Výkonom niektorých činností môže predseda KR SZJ poveriť niektorého z členov Rady 
KR SZJ. 

b/ Rada KR SZJ je poradným orgánom predsedu KR SZJ. Skladá sa zo zástupcov regionálnych 
komisií rozhodcov SZJ a z ďalších členov, delegovaných predsedom KR SZJ.

KR SZJ zasadá minimálne jedenkrát za rok. V prípade potreby môže iniciovať jej zasadnutie u 
predsedu KR SZJ každý z jej členov. 

III. 
Hlavné úlohy 

Medzi hlavné úlohy KR SZJ patrí:
a/ vypracovanie a zabezpečovanie delegácií rozhodcov na súťaže organizované SZJ,
b/ organizovanie školení a doškolení (seminárov) rozhodcov SZJ,
c/ prenos informácií z Európskej únie judo (EJU) a Medzinárodnej federácie judo (IJF) do 
Slovenského zväzu judo,
d/ vyhodnocovanie rozhodcov podľa ich prínosu pre SZJ,
e/ navrhovanie zmien a doplnkov starých a príprava nových predpisov a smerníc, týkajúcich sa 
rozhodcovskej činnosti SZJ.

IV. 
Ciele 

Cieľom KR SZJ v nadchádzajúcom období je dosiahnuť: a/ zvýšenie záujmu rozhodcov o účasť na 
súťažiach SZJ, b/ skvalitnenie procesu vzdelávania rozhodcov, b/ zvýšenie počtu aktívnych 
rozhodcov všetkých rozhodcovských tried. 



V. 
Záver 

Tento dokument vyjadruje základné princípy práce Komisie rozhodcov SZJ prijaté jej novým 
predsedom Marošom Lazárom, s platnosťou od 1.10.2008. 
Vypracoval: Maroš Lazár – predseda KR SZJ 
Schválil: Ján Krišanda – predseda SZJ 
Dátum: 24.10.2008 


