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Generálne zhromaždenie SZJ 2022 

Bratislava 

 

Správa o činnosti Komisie rozhodcov SZJ 2022. 

 

1. Komisia rozhodcov SZJ pracovala v tomto zložení: Predseda KR SZJ: Michal Donner. 

Členovia KR SZJ: Tomáš Jukl, Judita Pisárová, Tomáš Jankovics, Maroš Lazár, 

Ľubomír Antal, Dominika Kincelová. 

2. Komisia pracovala najmä v týchto oblastiach: 

a) V roku 2021 sa súťaže pomaly rozbiehali. KR SZJ splnila všetky úlohy udelené VV SZJ.    

b) KR SZJ pri udeľovaní licencií uplatňuje povinnú účasť na súťažiach uvedených 

v Súťažnom kalendári SZJ s podmienku iba pre „A“+„B“ licencie, najmenej 4 hodnotené 

celoslovenské súťaže. Pre „C“ licenciu aspoň 4 hodnotené krajské alebo celoslovenské 

súťaže. Licencie boli udelené na základe uskutočnených súťaží. 

d)  KR SZJ neusporiadala seminár rozhodcov SZJ v roku 2021 pre pandemickú situáciu. 

e) Nepodarilo sa pripraviť rozhodcu na skúšky EJU licencie „B“. 

f)  VV SZJ schválil zmeny vo Finančno-ekonomickej smernice SZJ v odmeňovaní rozhodcov 

SZJ z dôvodu nárastu cestovných nákladov, hodinová odmena sa nezmenila.  

  

Tabuľka č. 1: Rozdelenie rozhodcov podľa kvalifikačných stupňov a licencií za rok 2021 

Medzinárodný rozhodca A licencie - IJF 2 Licencia SZJ A, A+ 

13 Medzinárodný rozhodca B licencie - EJU 1 

Rozhodca 3. kvalifikačného stupňa 11 Licencia SZJ B 

12 Rozhodca 2. kvalifikačného stupňa 10 

Rozhodca 1. kvalifikačného stupňa 43 Licencia SZJ C 

42 Spolu  67 

 

Tabuľka č. 2: Pôsobenie rozhodcov podľa jednotlivých oblastí 2019 – 2021. 

Rok Ba + Západ Stred Východ SPOLU 

2020 18 (3)*  - /4-4-10/ 22 (2)* - /16-3-3/ 20 - /15-4-1 60 (5)* 

A - IJF  1x, B - EJU  2x A - IJF  1x  

2021 18 (3)*  - /4-4-10/ 22 (2)* - /16-3-3/ 27 - /23-3-1/ 67 (5)* 

A - IJF  1x, B - EJU  1x A - IJF  1x  

* Rozhodcovia, ktorí študujú alebo pracujú mimo svojho kraja.  

- Štatistika rozhodcov podľa kvalifikačných stupňov - /1.-2.-3. trieda/ v jednotlivých krajoch. 

Zanechanie rozhodcovskej činnosti: zdravotné, študijné a pracovné dôvody, založenie rodiny, vek  

a iné dôvody. 
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3. Do ďalšieho obdobia bude prioritou pre činnosť Komisie rozhodcov SZJ: 

a)  Uskutočniť seminár rozhodcov a trénerov SZJ. Motivovať predlžovaním licencie trénerov 

za účasť na seminári rozhodcov a trénerov k pravidlám judo. 

b) Vychovávať nových rozhodcov a zvyšovať vzdelávanie aktívnych rozhodcov.  

c) V priebehu I. polroka 2022 uskutočniť odbornú časť školenia rozhodcov a skúšky na všetky  

 kvalifikačné stupne rozhodcov.   

d) Predložiť návrh na zavedenia slúchadiel a vysielačiek pre rozhodcov SZJ. 

e) Pripraviť vydanie pravidiel judo SZJ v elektronickej podobe na web stránke. 

  

           

 

 

Spracoval: Donner Michal, dňa: 9.5.2022 


