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U S M E R N E N I E 

k smernici  
 Zásady a riadenie rozhodcovskej �innosti v Slovenskom zväze judo      

 
 
     Pre výklad niektorých �lánkov smernice „Zásady a riadenie rozhodcovskej �innosti 
v SZJ“ a ich aplikovanie v praxi, vydáva Komisia rozhodcov Slovenského zväzu juda (�alej 
len KR SZJ) toto usmernenie: 
    
   1/ K �lánku 4, písm. b) 
 Rozhodcu zaradeného do kategórie „bez licencie“ nebude KR SZJ delegova�.  
 Do kategórie „bez licencie“ je zaradený vä�šinou ten rozhodca, ktorý sa v pred-
chádzajúcom období nezú�ast�oval rozhodcovskej �innosti v plnej miere. To znamená, že 
vzh�adom na výšku jeho kvalifikácie bu� rozhodoval málo, alebo sa už dlho nezú�astnil 
seminára rozhodcov a pod. V takomto prípade je len logické, že KR SZJ ho nebude 
delegova� na najvyššie celoslovenské sú�aže, organizované SZJ. Táto skuto�nos� však 
ešte neznamená, že nemôže rozhodova� na sú�ažiach regionálnych alebo po dohode 
s usporiadate�mi aj na nemajstrovských sú�ažiach. Teda to, �i bude v nasledovnom 
polroku rozhodca zaradený do kategórie bez licencie alebo s licenciou záleží v zna�nej 
miere od jeho záujmu a osobnej aktivity.      
  
 2/ K �lánku 5, tabu�ka B 
 Body v tabu�ke B sa rozhodcovi pridelia za �innos� rozhodcu na každej sú�aži v SR 
a tiež na sú�aži v zahrani�í, na ktorú bol delegovaný SZJ v predchádzajúcom kalendárnom 
polroku.  
 Pod�a tohto �lánku prináležia rozhodcom body aj za rozhodovanie na turnajoch 
v zahrani�í. Nie je špecifikované o akého rozhodcu ide. Dôležité je to, aby bol rozhodca na 
zahrani�ný turnaj delegovaný Slovenským zväzom juda (SZJ). Jeho ú�as� na danom 
turnaji musí by� teda vopred schválená niektorým oprávneným orgánom SZJ (KR SZJ, 
Predsedníctvo SZJ, Výkonný výbor SZJ). V skuto�nosti teda ide prevažne o medziná-
rodných rozhodcov a turnaje typu SP, ME, MS a pod. V žiadnom prípade sa body nemôžu 
prideli� pri oddielovom styku alebo ú�asti regionálneho družstva a pod. Vzh�adom k tomu, 
že KR SZJ nevie, �i sa na schválenej zahrani�nej delegácii rozhodca aj fyzicky zú�astnil, 
pridelí mu body len po obdržaní vypísaného formulára „Správa rozhodcu z MT“, ktorý je 
umiestnený v rubrike komisie rozhodcov na internetovej stránke SZJ.   
 
 3/ K �lánku 5, písm. c) 
 Povinnos�ou každého rozhodcu SZJ je v�as si zakúpi� licen�nú známku SZJ na 
príslušný kalendárny rok. 
 Na to, aby mohol rozhodca využíva� svoje práva, musí si plni� povinnosti. Jednou zo 
základných povinností �lena SZJ je, ma� zaplatenú licen�nú známku na príslušné obdobie. 
KR SZJ nebude rozhodcov na túto povinnos� upozor�ova�. Je však v jej kompetencii, ako 
aj v kompetencii iných orgánov SZJ, túto skuto�nos� námatkovo skontrolova�. Forma 
kontroly môže by� rôzna (na sú�aži, v centrálnej evidencii SZJ a pod.) V prípade 
previnenia musí rozhodca po�íta� s uplatnením sankcií.   
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 4/ K �lánku 8 

Po�ty rozhodcov na sú�ažiach závisia od po�tu žineniek, stanovených rozpisom a od 
úrovne sú�aže.     

Kooptovanie rozhodcov na sú�aži je v kompetencii hlavného rozhodcu, avšak nie nad 
rámec schválených po�tov stanovených smernicou. Na nemajstrovských sú�ažiach je 
kooptovanie možné vykona� len po dohode s usporiadate�om. 
 
 5/ K �lánku 10, písm. a) 
 Na celoslovenské sú�aže, uverejnené v Sú�ažnom kalendári SZJ, deleguje rozhodcov 
KR SZJ. 
 Pri príprave polro�nej delegácie rozhodcov sa berú do úvahy nasledovné kritériá: 

- záujem rozhodcu o sú�aže, vyjadrený prostredníctvom zaslania elektronického 
formulára, 

- ekonomická stránka delegácie - vzdialenos� trvalého bydliska rozhodcu od miesta 
konania sú�aže (cestovné, stravné, ubytovanie), 

- požiadavky usporiadate�ov nemajstrovských sú�aží (VC, MT), 
- aktivita v predchádzajúcom polroku, umiestnenie v rebrí�ku, výška licencie, 

spolupráca s KR SZJ, 
- na najvyššie celoštátne sú�aže seniorov a juniorov (M-SR, I. liga, Play off a pod.) 

deleguje KR SZJ spravidla len medzinárodných rozhodcov a rozhodcov 
kvalifika�ných stup�ov III. a II.  

 
6/ K �lánku 10, písm. b) a c) 
Pri tvorbe polro�nej delegácie nemôže KR SZJ všetkým požiadavkám rozhodcov 

vyhovie�. V niektorých prípadoch sa stane, že rozhodca je nasadený aj tam, kde sa 
nežiadal a naopak nenasadený tam, kde žiadal. Preto je stanovená lehota 10 dní na to, 
aby sa rozhodca ku svojim delegáciám vyjadril. Ak sa rozhodca do uplynutia tejto lehoty zo 
sú�aže neospravedlní, znamená to, že v danom �ase nevie o prekážke, ktorá by mu 
bránila zú�astni� sa sú�aže. KR SZJ teda považuje jeho delegáciu za záväznú. Tomuto 
záväzku by si mal potom každý rozhodca prispôsobi� svoj osobný, súkromný program.  

Napriek ve�kej snahe sa však môže sta�, že život prinesie rozhodcovi okolnosti, ktoré 
sa nedali v �ase vydania polro�nej delegácie predvída� (choroba, neodkladné pracovné 
povinnosti, vážne rodinné udalosti a pod.). V takomto prípade je povinný okamžite sa 
ospravedlni� zaslaním elektronického formulára „Ospravedlnenie zo sú�aže“, ktorý 
sú�asne obdrží KR SZJ a tiež sekretariát SZJ, ktorý zabezpe�í, aby bol na sú�až 
delegovaný náhradník. Pokia� sa toto stane v období, kým neboli vykonané žiadne 
administratívne úkony súvisiace s kone�nou delegáciou, teda do 15 dní pred sú�ažou, 
ospravedlnenie KR SZJ akceptuje bez penalizácie. Ospravedlnenie zaslané v �ase 
kratšom ako 15 dní pred sú�ažou si vyžaduje administratívne úkony navyše a preto je 
penalizované. Vzh�adom k tomu, že KR SZJ chce v �o najvä�šej miere eliminova� 
ospravedlnenia na poslednú chví�u, neskúma dôvody neú�asti a pridelí penaliza�né body 
každému rozhodcovi bez výnimky. V prípade, ak sa rozhodca na sú�aži nezú�astní bez 
predchádzajúceho ospravedlnenia, udelí sa mu penále v dvojnásobnej výške (tabu�ka F). 
 
 7/ K �lánku 12, písm. c) 

Hlavnému rozhodcovi a inštruktorovi sa pripo�íta k celkovej odmene suma rovnajúca 
sa dvom hodinám jeho aktuálnej hodinovej sadzby.     



  
 

3 
 
Tento príplatok sa vyzna�í do „výplatnej listiny“ v kolónke „celkový �as na sú�aži“ ako 

„+2“. To znamená, že ak celkový �as na sú�aži vyšiel, napríklad 7 hodín, vyzna�í sa 7 + 2.  
Do kolónky „odmena v hrubom“ sa napíše suma rovnajúca sa sú�inu príslušnej 

hodinovej sadzby a �íslovky 9. 
 
8/ K �lánku 12, písm. f) 
Odmena nemusí by� vyplatená v stanovenej sume, pokia� sa rozhodca dohodne 

s organizátorom nemajstrovskej sú�aže na inej výške odmeny. 
Ak je rozhodca delegovaný na sú�až KR SZJ, prináleží mu odmena pod�a �l. 12, písm. 

b) smernice.  Ak sa však rozhodca zú�astní na nemajstrovskej sú�aži (VC, MT) na základe 
dohody s usporiadate�om, mala by by� sú�as�ou ich vzájomnej dohody aj výška odmeny, 
prípadne výška ostatných náhrad. Je len samozrejmé, že podmienky takejto spolupráce by 
mali by� dohodnuté vopred a nie až na sú�aži. V prípade, že je rozhodca delegovaný na 
sú�až KR SZJ, je neprípustné, aby usporiadate� svojvo�ne zmenil výšku odmeny priamo na 
sú�aži, bez súhlasu rozhodcu. Takéto konanie sa potom stane oprávneným dôvodom pre 
odmietnutie výkonu rozhodcovskej �innosti na danej sú�aži a prípadne aj v budúcnosti.  

 
 9/ K �lánku 12, písm. g, h, i) 
 Každý rozhodca je povinný, po svojom príchode na sú�až, prihlási� sa hlavnému 
rozhodcovi. Hlavný rozhodca si pozna�í jeho príchod do formulára „výplatná listina“. Pokia� 
bol na sú�až delegovaný aj inštruktor, registruje u hlavného rozhodcu svoj príchod aj 
inštruktor. Hlavný rozhodca nahlási svoj príchod riadite�ovi sú�aže.  
 V prípade, že sa rozhodca potrebuje zo sú�aže na nejaký �as vzdiali�, oznámi to 
hlavnému rozhodcovi, ktorý zazna�í túto dobu do formulára „výplatná listina„ v kolónke 
„prerušenie �innosti“. Vzh�adom na po�et rozhodcov a náro�nos� sú�aže, hlavný rozhodca 
nemusí prerušenie �innosti povoli�. V prípade, že hlavný rozhodca zistí, že sa niektorý 
z rozhodcov vzdialil zo sú�aže bez jeho vedomia, môže zaznamena� dobu jeho 
neprítomnosti odhadom. Takéto konanie môže však ma� za následok aj odvolanie 
rozhodcu zo sú�aže.  
 Prerušovanie sú�aže prestávkami z dôvodu odpo�inku rozhodcov nie je prípustné. 
Z tohto dôvodu môže prestávku vyhlási� len hlavný rozhodca so súhlasom riadite�a 
sú�aže. �as ur�ený na prestávku pre oddych rozhodcov sa odpo�íta od celkového �asu 
stráveného na sú�aži, slúžiaceho ako podklad pre výpo�et odmeny. Pokia� je prestávka 
vyhlásená  z iných dôvodov,  jej �as sa do výpo�tu odmeny zapo�íta.   
 Po ukon�ení sú�aže spo�íta hlavný rozhodca u jednotlivých rozhodcov celkový �as 
strávený na sú�aži, tento �as zaokrúhli pod�a �l. 12, písm. h) na celé hodiny, vypo�íta 
výšku odmeny a podpísaný formulár „výplatná listina“ odovzdá riadite�ovi sú�aže 
k vyplateniu. Za ukon�enie sú�aže sa považuje �as ukon�enia posledného zápasu na 
sú�aži.  V mimoriadnych prípadoch, ke� o to usporiadate� hlavného rozhodcu požiada, sa  
do celkového �asu stráveného na sú�aži zapo�íta aj vyhlasovanie výsledkov.  
 
 
 
V Bratislave, 15.7.2009 
                  Maroš Lazár 
                        predseda KR SZJ 


