
Slovenský zväz judo, Junácka 6, 832 80  Bratislava 
 

SMERNICA SZJ  
 

 
VYZNAMENANIA A OCENENIA 

 
 

článok 1 
úvodné ustanovenia 

 
1. Vyznamenaniami a oceneniami možno oceňovať vynikajúce alebo mimoriadne zásluhy 

v rozvoji slovenského džuda, tvorivé výsledky alebo výkony spojené s účasťou na 
najvyšších šampionátoch alebo s uplatňovaním ideí džuda a ducha fair play. 

 
2. Vo výnimočných prípadoch možno vyznamenania a ocenenia udeliť aj in memoriam. 

Odovzdáva sa dedičom. 
 
 

článok 2 
druhy vyznamenaní a ocenení 

 
1. druhy vyznamenaní: 

- zlatá šerpa SZJ 
- strieborná šerpa SZJ 
- bronzová šerpa SZJ 

 
2. druhy ocenení 

- plaketa SZJ 
- ďakovný list 

 
3. právo udeľovať vyznamenania a ocenenia má P-SZJ. 
 
 

článok 3 
vyznamenania 

 
1. Vyznamenania sa udeľujú podľa stupňa zásluh, výsledkov činností a výkonov. 
 

Bronzová šerpa  SZJ - (umelecky stvárnený diplom) 
sa udeľuje za dlhoročnú prácu a propagáciu myšlienok judo, za príkladnú výchovu 
športovcov a za príkladný čin trénera či iného funkcionára zväzu. 
Zvyčajne sa udeľuje pri životnom jubileu. 
 
Strieborná šerpa SZJ - (umelecky stvárnený diplom) 
sa udeľuje držiteľovi bronzovej šerpy SZJ za dlhoročnú prácu a propagáciu myšlienok 
judo.  
Vo výnimočných prípadoch nemusí predchádzať udelenie bronzovej šerpy. 
Udeľuje sa zvyčajne pri životnom jubileu (40 rokov a viac).  
Súčasťou vyznamenania strieborná šerpa SZJ môže byť udelenie čestného STV Dan. 



 
Zlatá šerpa SZJ - (umelecky stvárnený diplom) 
sa udeľuje držiteľovi striebornej šerpy SZJ za dlhoročnú aktívnu prácu a propagáciu 
myšlienok judo. 
Udeľuje sa pri významnom životnom jubileu ( 50 rokov a viac). 
Súčasťou vyznamenania zlatá šerpa SZJ je i udelenie Čestného danu a doživotné 
bezplatné členstvo v SZJ. 
V ojedinelých a veľmi výnimočných prípadoch možno udeliť bez predchádzajúceho 
udelenia striebornej a bronzovej šerpy. 

 
2. Šerpy SZJ možno udeliť i právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré sa zaslúžili alebo 

významne podporili, resp. prispeli k rozvoju džuda a jeho propagácii na Slovensku i 
v medzinárodnom meradle. 

 
 

článok 4 
ocenenia 

 
1. Ďakovný list SZJ sa udeľuje za aktívny prínos a prácu v hnutí resp. ako poďakovanie za 

pomoc klubom prostredníctvom fyzických alebo právnických osôb ( sponzor, ...) . 
 
2. Plaketu SZJ možno udeliť zaslúžilým pretekárom, rozhodcom, trénerom a funkcionárom, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského džuda. Podmienkou pre udelenie plakety je 
predchádzajúce udelenie ďakovného listu SZJ. Taktiež je možné Plaketu SZJ udeliť 
právnickej osobe. Plaketa sa odovzdáva spolu s diplomom. Zvyčajne sa odovzdáva 
v súvislosti s výročím ( oceneného, klubu, ...). V tomto prípade nemusí predchádzať 
udelenie ďakovného listu SZJ. 

 
 

článok 5 
udeľovanie vyznamenaní a ocenení 

 
1. Návrhy predkladajú všetky kluby alebo individuálni členovia resp. regionálne zväzy 

generálnemu sekretárovi SZJ 
 
2.  Vyznamenania a ocenenia sa udeľujú na: 

- Generálnom zhromaždení SZJ 
- Zasadnutí VV SZJ 
- Zasadnutí P- SZJ 
- pri inej vhodnej udalosti ( napr. turnaj, ...) 
 

3. Vyznamenania a ocenenia odovzdáva predseda SZJ prípadne generálny sekretár SZJ alebo 
člen predsedníctva SZJ. 

 
 

článok 6 
záverečné ustanovenia 

 
Smernica o vyznamenaniach a oceneniach bola schválená P- SZJ dňa 27.11.2003  
s platnosťou od 01.01.2004. 



 
S l o v e n s k ý  z v ä z  j u d o ,  J u n á c k a  6 ,  8 3 2  8 0  B r a t i s l a v a  

 
 
 
FORMULÁR  
NA UDELENIE VYZNAMENANIA ALEBO OCENENIA  
 
 
 
meno a priezvisko navrhovaného na ocenenie: 
 
 
dátum a miesto narodenia: 
 
 
adresa bydliska: 
 
 
športové pôsobenie: 
 
 
trénerské pôsobenie: 
 
 
funkcionárske pôsobenie: 
 
 
názov subjektu, ktorý podáva návrh na ocenenie ( jednotlivec, organizácia, zväz): 
 
 
návrh na druh ocenenia: 
 

�  bronzová šerpa SZJ 
�  strieborná šerpa SZJ 
�  zlatá šerpa SZJ 

   
�  ďakovný list SZJ 
�  plaketa SZJ  

 
navrhované prosíme zaškrtnúť. 

 
zásluhy, ktoré sú predmetom návrhu na ocenenie: 
 
 
 
 
 
Dátum podania Podpis autora podania 

 


