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Zásady a riadenie rozhodcovskej činnosti v 

Slovenskom zväze judo od 1.1.2023. 
 

1. Úvod 

Cieľom tohto dokumentu je vytvoriť jednotné pravidlá pre riadenie a hodnotenie činnosti 

rozhodcov Slovenského zväzu judo (ďalej len SZJ). Dodržiavanie týchto pravidiel má zabezpečiť 

motiváciu rozhodcov pre účasť a kvalitný výkon na súťažiach a zvyšovanie celkovej aktivity 

v oblasti rozhodcovskej činnosti SZJ. 
 

2. Komisia rozhodcov 

a/ Činnosť rozhodcov SZJ riadi Komisia rozhodcov SZJ (ďalej len KR SZJ). Medzi jej hlavné  

      úlohy patrí: 

- delegovanie rozhodcov na súťaže SZJ 

- organizovanie školení a seminárov rozhodcov SZJ 

- zabezpečovanie prenosu informácií zo zahraničia a medzinárodných štruktúr 

- vyhodnocovanie rozhodcov podľa stanovených kritérií 

- navrhovanie novelizácií predpisov SZJ týkajúcich sa rozhodcovskej činnosti. 
 

b/ Na čele KR SZJ stojí predseda KR SZJ, ktorý je zodpovedný za vnútornú štruktúru, činnosť 

aj zloženie tejto komisie. Riadenie rozhodcovskej činnosti na úrovni nižších územných celkov 

zabezpečujú komisie rozhodcov v regiónoch (ďalej len KRR), ktoré sú vytvárané krajskými 

zväzmi SZJ. 
 

3. Kvalifikačné stupne 

a/ Rozhodcovia sú rozdelení podľa získanej odbornej kvalifikácie do piatich kvalifikačných 

stupňov: 

- rozhodca I. kvalifikačného stupňa   

- rozhodca II. kvalifikačného stupňa 

- rozhodca III. kvalifikačného stupňa 

- medzinárodný rozhodca B kategórie – kontinentálny rozhodca EJU, IJF 

- medzinárodný rozhodca A kategórie – rozhodca EJU, IJF 
 

b/ Najnižším kvalifikačným stupňom je I. kvalifikačný stupeň, najvyšším kvalifikačným 

stupňom je medzinárodný rozhodca A kategórie. Získaný kvalifikačný stupeň má 

neobmedzenú platnosť. Podmienky pre získavanie jednotlivých kvalifikačných stupňov 

stanovuje smernica o vzdelávaní rozhodcov SZJ. 
  

4. Prideľovanie licencií 

Každému rozhodcovi  KR SZJ pridelení licenciu A, B, C, ktorá je závislá od umiestnenia 

rozhodcu v rebríčku rozhodcov. 

Licencia sa pridelí každému rozhodcovi po seminári rozhodcov, platnosť licencie je jeden 

kalendárny rok. KR SZJ uverejní aktuálny rebríček rozhodcov do 14 dní po konaní seminára. 
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Prípadné opravy alebo doplnenia môže vykonať len KR SZJ na základe opodstatnených 

dôvodov. 

Pridelenie licencií podľa umiestnenia v rebríčku rozhodcov: 

Licencia A+  Aktívny medzinárodný rozhodca A resp. B medzinárodnej licencie 

Licencia A  1. – 10. miesto v rebríčku rozhodcov SZJ  

Licencia B  11. – 20. miesto v rebríčku rozhodcov SZJ 

Licencia C  21. miesto a zvyšné miesta v rebríčku rozhodcov SZJ 
 

Rozhodcom, ktorým bol po úspešnom ukončení školenia udelený I. kvalifikačný stupeň  sa 

s okamžitou platnosťou pridelí licencia „C“ s platnosťou na obdobie do konania najbližšieho 

seminára rozhodcov organizovaného KR SZJ, na ktorom sa predlžujú licencie všetkým 

rozhodcom SZJ. V prípade, že rozhodcovi bol pridelený I. kvalifikačný stupeň v období kratšom 

ako 6 mesiacov pred konaním seminára, pridelená licencia mu platí ešte jeden rok po konaní 

seminára rozhodcov. 
 

V prípade, že rozhodca, ktorý sa zúčastní na medzinárodnom turnaji /medzinárodný rozhodca, 

prípadne národný rozhodca delegovaný na medzinárodný turnaj KR SZJ/ nepodá v určenom 

termíne správu zo zahraničného turnaja bude zaradený do B licencie národných rozhodcov. 

V prípade, že sa zahraničného turnaja zúčastnia dvaja a viacerí rozhodcovia, stačí ak správu podá 

jeden z rozhodcov. 
 

5. Kritéria zaradenia do rebríčka rozhodcov 

Základnou podmienkou pridelenia licencie je zakúpenie licenčnej známky SZJ na príslušný 

kalendárny rok. V prípade, ak sa rozhodca pred začiatkom turnaja nepreukáže zakúpenou 

licenčnou známkou, bude považovaný na danom turnaji ako „rozhodca bez licencie“. 

Ďalšou podmienkou pridelenia licencie / a zaradenia rozhodcu do rebríčka / je absolvovanie 

seminára v plnom rozsahu minimálne raz za dva roky a rozhodovanie minimálne na piatich 

turnajoch za kalendárny rok. 

Ostatné kritéria:  

a/    Výkon na súťažiach 

b/    Aktívna účasť na vzdelávaní – seminároch a školeniach 

c/    Účasť na súťažiach 

d/    Aktivita rozhodcu mimo súťaží 

e/    Penále 
 

a/  Výkon na súťažiach 

Na každej súťaži je rozhodca hodnotený hlavným rozhodcom. Ak je na súťaž delegovaný aj 

inštruktor, hodnotenie vykonajú spoločne bodmi v rozmedzí 10 – 1 bod. Hodnotenie 

rozhodcov môžu vykonávať len rozhodcovia s aktuálnou licenciou minimálne B. 
 

Pri hodnotení sa posudzuje hlavne: 

- znalosť a dodržiavanie pravidiel juda 

- správnosť vynesených rozhodnutí 
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- spolupráca medzi rozhodcami na zápasisku, resp. rozhodcom na zápasisku a rozhodcami za  

 „Care-systémom“ 

- osobnosť rozhodcu, gestikulácia, hlasitosť a pohyb po  zápasisku 

- správanie pred a počas súťaže, príchod, neúčasť v priebehu súťaže, ústroj 

- objektivita a celkové vystupovanie rozhodcu 
 

Body prideľované rozhodcom: 

10 -  bezchybný výkon rozhodcu na tatami, 

9,5 - veľmi dobrý výkon bez závažných chýb, 1 - 2 malé chyby, 

9 -  veľmi dobrý výkon bez závažných chýb, 3 - 5 malých chýb,  

8,5 - dobrý výkon, 1 závažná chyba, 1 - 3 malé chyby,    

8 - dobrý výkon, 2 - 3 závažné chyby, 4 – 6 malých chýb, 

7,5 - 4 - 6 závažných chýb a viac malých chýb, 

7 - viac drobných chýb, 1-2 závažnejšie chyby, 

6 - veľa drobných chýb, viac závažnejších chýb,  

5 - viac závažných chýb, strata kontroly nad zápasom,  

4 - množstvo závažných chýb, bez hrubého porušenia pravidiel, 

3 - množstvo závažných chýb, hrubé porušenie pravidiel, 

2 - hrubé porušenie pravidiel, 

1 - hrubé porušenie pravidiel a smerníc SZJ. 
 

Hlavný rozhodca je povinný ihneď po ukončení súťaže, najneskôr do 7 kalendárnych dní doručiť 

vyplnenú „Správu hlavného rozhodcu“ na adresu SZJ, alebo ju zaslať elektronicky 

prostredníctvom stránky www.judo.sk . V prípade, že KR SZJ nedostane túto správu 

v stanovenom termíne, uplatní voči hlavnému rozhodcovi odpočet z priemernej známky podľa čl. 

5 bod e/ a zároveň ho vyzve, aby správu podal do ďalších päť dní, Ak tak neurobí ani v tomto 

náhradnom termíne, KR SZJ uplatní voči nemu dvojnásobný odpočet podľa čl.5., bod e/. 
  

Pridelenie bodov rozhodcovi na zahraničnom turnaji: 

Rozhodcovi, ktorý sa zúčastní na zahraničnom turnaji zaradenom v kalendári SZJ bude udelený 

plný počet bodov. Podmienkou pridelenia bodov je delegovanie rozhodcu na turnaj KR SZJ, 

schválený oprávneným orgánom SZJ a podanie správy rozhodcu zo zahraničného turnaja do 7 

kalendárnych dní /nie oddielový styk/.  
 

Na konci hodnotiaceho obdobia budú rozhodcovi spočítané všetky body získané na súťažiach. 

Z pridelených bodov bude vypočítaná priemerná hodnota, na základe ktorej bude rozhodcovi KR 

SZJ pridelené miesto v rebríčku. Rozhodcovia budú zoradení zostupne – od najvyššej po 

najnižšiu hodnotu. 
 

b/ Účasť na seminároch a školeniach 

Za účelom zvyšovania kvality rozhodovania a zvyšovania vzdelania rozhodcov KR SZJ 

každý rok organizuje seminár rozhodcov. 

http://www.judo.sk/
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Každý rozhodca je povinný zúčastňovať sa na oficiálnych seminároch organizovaných KR 

SZJ minimálne raz za dva roky, alebo úspešné absolvovanie školenia na kvalifikačný stupeň 

rozhodcu. Účasť na seminári je podmienkou zaradenia do rebríčka. Rozhodca, ktorý sa 

nezúčastní seminára minimálne raz za dva roky, nebude zaradený do rebríčka, tzn. nebude mu 

pridelená licencia. 
 

       c/ Účasť na súťažiach 

Každý rozhodca sa musí v priebehu kalendárneho roka zúčastniť minimálne na 5 súťažiach, 

aby mohol byť zaradený do rebríčka ako hlavný rozhodca alebo rozhodca na tatami: 

Rozhodca Licencie A - 5 súťaží SZJ. 

Rozhodca Licencie B - 5 súťaží SZJ alebo 4 súťaže SZJ + 1 súťaž Krajského zväzu judo. 

Rozhodca Licencie C - 5 súťaží SZJ alebo 2 súťaže SZJ + 3 súťaže Krajského zväzu judo.  

Rozhodca, ktorý na súťaži vykonáva funkciu zapisovateľa nebude hodnotený bodmi od 10-1. 

Takáto účasť na súťaži sa mu ale nezapočítava do povinného počtu absolvovania turnajov za 

kalendárny rok potrebných na zaradenie do rebríčka pre Licenciu A resp. Licenciu B. 
 

       d/ Aktivita rozhodcu  

Za aktivitu rozhodcu mimo súťaží –lektor na seminároch a školeniach – môže byť rozhodcovi 

pridelené najviac 0,2 bodu ku konečnému hodnoteniu a to jeden krát za kalendárny rok (max. 

do výšky konečného hodnotenia 10) 
 

       e/ Penále 

Odpočet bodov rozhodcovi na súťaži z konečného hodnotenia za porušenie jeho povinností, 

prípadne za nevhodné správanie: 

Slabá spolupráca s rozhodcami na zápasisku    2 body 

Nesústredenie sa na rozhodovanie pri činnosti pri Care systéme 

/zabávanie sa s inými účastníkmi turnaja, vykonávanie inej  

činnosti ako obsluha Care systému/       3 body 

Nevhodné správanie sa rozhodcu na turnaji  

/povzbudzovanie pretekárov..../      3 body 

Svojvoľné  vzdialenie sa z turnaja      4 body 

Nerešpektovanie pokynov hlavného rozhodcu    4 body 
 

V prípade porušenia, alebo hrubého porušenia disciplíny budú rozhodcovi odpočítané body 

z celkovej vypočítanej priemernej  hodnoty na konci hodnotiaceho obdobia: 
 

Ospravedlnenie neúčasti na súťaži po termíne /7 dní pred konaním súťaže/ 0,1 bodu  

Nezáujem o delegáciu – nevyplnenie elektronického  

    formulára „záujem o delegáciu“    0,1 bodu 

Neospravedlnenie neúčasti na súťaži       0,2 bodu 

Zaslanie správy hl. rozhodcu po termíne /7 dní po súťaži/    0,2 bodu 

Nezaslanie správy hl. rozhodcu       0,4 bodu 
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Pri opakovanom porušení, alebo kombinácii rôznych porušení disciplíny budú odpočítané 

body znásobené. Požívanie alkoholu počas súťaže – vylúčenie z turnaja. 
 

    Polročná delegácia rozhodcov, záujem rozhodcov o delegovanie na súťaž, delegovanie rozhodcov 

    na súťaž, správa hlavného rozhodcu, správa rozhodcu z turnaja v zahraničí a ospravedlnenie zo  

    súťaže je platné výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulárov na internetovej  

    stránke SZJ. 
 

    V prípade delegovania rozhodcu ako náhradníka na súťaž v čase kratšom ako 5 kalendárnych dní  

    je sekretariát SZJ povinný upovedomiť takto delegovaného rozhodcu aj telefonicky, príp. SMS. 

    V prípade akýchkoľvek zmien v delegácii na súťaž je sekretariát SZJ povinný upraviť túto   

    delegáciu aj na internetovej stránke SZJ.  
 

6. Počty rozhodcov na súťažiach 

Počet rozhodcov na súťaži závisí od počtu tatami stanovených rozpisom a od úrovne súťaže. Na 

jednom tatami rozhodujú traja rozhodcovia, z toho jeden priamo na tatami a dvaja za stolíkom pri 

videu /Care systéme/. Vo výnimočných prípadoch a v závislosti od úrovne súťaže môže 

rozhodovať na tatami jeden rozhodca. 

KR SZJ deleguje počet rozhodcov na tatami nasledovne: 
 

Druh súťaže Predpokladaný čas trvania  Počet rozhodcov na tatami  

   Krajská a regionálna  do 3 hodín 3 

 

nad 3 hodiny 4 

Celoštátna a medzinárodná 

 

4 - 5 

    

7. Riešenie sťažností, mimoriadne udalosti 

Sťažnosti, mimoriadne udalosti, incidenty v súvislosti s výkonom rozhodcovskej činnosti a pod. 

rieši na súťaži v zmysle pravidiel a súťažného poriadku hlavný rozhodca. Pokiaľ sú 

závažnejšieho charakteru, resp. nie je možné ich riešiť na mieste, podá hlavný rozhodca písomný 

podnet na ich ďalšie riešenie. Tieto prípady, ako i ďalšie písomné oznámenia na činnosť 

rozhodcov skúma a rieši KR SZJ. 
 

8. Delegácie na súťaže SZJ 

a/ Na celoslovenské súťaže uverejnené v Súťažnom kalendári SZJ deleguje rozhodcov KR SZJ. 

Na súťaže regionálnej úrovne deleguje KRR. Okrem aktuálneho pridelenia licencie a umiestnenia 

v rebríčku rozhodcov berie KR pri delegácii do úvahy aj jeho celkový záujem o spoluprácu 

a rozhodcovskú činnosť v SZJ. Príslušná KR vydá polročnú delegáciu vždy ku koncu 

kalendárneho polroka. Polročnú delegáciu dostanú v elektronickej forme všetci zainteresovaní 

rozhodcovia.   
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b/ Ak sa rozhodca, uvedený v polročnej delegácii, neospravedlní do 14 dní po jej vydaní, 

znamená to, že delegáciu prijíma. Konečnú delegáciu na súťaž odošle sekretariát SZJ najneskôr 

14 dní pred konaním súťaže. V delegačenke musia byť uvedené minimálne tieto informácie: 

- názov súťaže a jej stručný popis 

- funkcia / rozhodca, hlavný rozhodca, inštruktor, zapisovateľ, administrátor/ 

- meno a adresa hlavného rozhodcu 

- dátum a miesto konania, časový program, informácia o ubytovaní 

- adresa a telefón na príslušnú komisiu rozhodcov 

Hlavnému rozhodcovi zašle delegujúci orgán navyše rozpis súťaže so všetkými prípadnými 

doplnkami (napr. štartovná listina a pod.). 
 

c/ Ak sa rozhodca ospravedlní z účasti na súťaži, z akéhokoľvek dôvodu, v čase kratšom ako 7 

dní pred súťažou, považuje sa to ako „ospravedlnenie po termíne“ a budú mu  na konci 

hodnotiaceho obdobia odpočítané penalizačné body. Sekretariát SZJ deleguje na súťaž 

náhradníka. 
 

d/ Oddiely a kluby, ktoré si neželajú, aby im delegovala rozhodcov na ich nemajstrovskú súťaž 

KR SZJ, sú povinné toto oznámiť písomne alebo elektronicky KR SZJ najneskôr 1 mesiac pred 

začiatkom kalendárneho polroka, v ktorom sa má konať ich súťaž. V prípade, ak tak neurobia, 

musia  akceptovať rozhodcov, ktorých na súťaž deleguje KR SZJ. 
 

e/ V mimoriadnych prípadoch (napr. závažné porušenie smerníc SZJ, ignorovanie rozhodnutí KR 

SZJ, nedisciplinovanosť na súťažiach, hodnotenie výkonu známkou nižšou ako 2 a pod.), môže 

KR SZJ zrušiť delegáciu rozhodcu aj napriek tomu, že už bola polročná delegácia vydaná. O tejto 

skutočnosti bude rozhodca písomne informovaný. 
 

9. Delegácie medzinárodných rozhodcov na  turnaje v zahraničí 

KR SZJ deleguje medzinárodných rozhodcov na turnaje v zahraničí v zmysle podmienok 

stanovených Európskou úniou judo (EJU) a Medzinárodnou federáciou judo (IJF). Finančné 

zabezpečenie týchto delegácii je v kompetencii Výkonného výboru SZJ. Rozdelenie finančných 

prostriedkov vykoná KR SZJ podľa účasti medzinárodných rozhodcov na domácich súťažiach 

SZJ  v predchádzajúcom kalendárnom roku a s prihliadnutím na záujem o spoluprácu 

a rozhodcovskú činnosť v SZJ.  

 

10. Záverečné ustanovenia 

Práva a povinnosti rozhodcov neuvedené v tejto smernici určuje Súťažný poriadok SZJ. 

O prípadoch, ktoré táto smernica nerieši, rozhoduje KR SZJ. Výklad tejto smernice vykonáva KR 

SZJ. 

Schválením tejto smernica sa ruší smernica z 22.8.2014.  

Schválená na zasadaní VV SZJ - 16.10.2015. 

      VV SZJ - 16.11.2017 schválil zmeny a doplnky. VV SZJ - 22.1.2022 schválil zmeny a doplnky 

VV SZJ – 8.12.2022 schválil zmeny a doplnky. 

KR SZJ, 15.12.2022
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VII. Zásady a riadenie rozhodcovskej činnosti v SZJ – PRÍLOHA  

1. Odmena rozhodcom delegovaným na súťaž SZJ  

Kvalifikačný 

stupeň 

Licencia 

A 

Licencia 

B 

Licencia  

C 

Náhrada 

cestovných 

výdavkov  

Hlavný rozhodca Podľa licencie SZJ + príplatok k odmene za 2 hodiny  

 

 

 

 

0,09 €/km 

Inštruktor Podľa licencie SZJ + príplatok k odmene za 2 hodiny 

MR 7,00 €/h - A+ 

III. 6,50 €/h 6,00 €/h 5,50 €/h 

II. 6,00 €/h 5,50 €/h 5,00 €/h 

I. 5,50 €/h 5,00 €/h 4,50 €/h 

Zapisovateľ a časomerač – rozhodca - podľa licencie SZJ. 

Zapisovateľ a časomerač - rozhodca bez licencie – podľa licencie rozhodcu C. 

Významné medzinárodné podujatia IJF a EJU organizované SZJ – 50 €/deň. 

Administrátor súťaže 6,50 €/h + 13,00 €/tatami  

Odmeny pre rozhodcov musí zohľadňovať kvalifikačný stupeň a licenciu – uznesenie GZ SZJ. 

  

1.2. Na nemajstrovských súťažiach môže byť rozhodcovi vyplácaná odmena bez ohľadu na 

licenciu rozhodcu, pokiaľ je to uvedené v riadne schválenom rozpise súťaže.  

Výška odmeny môže byť dôvodom oficiálneho ospravedlnenia delegovaného 

rozhodcu zo súťaže najneskôr 7 dní pred súťažou. 

1.3. Celkový čas strávený na súťaž sa zaokrúhli na celé hodiny. 

  - nadol - 29. minúta, nahor - 30. minúta a viac. 

Za čas strávený rozhodcom na súťaži sa považuje doba od zahlásenia svojho príchodu 

na súťaž hlavnému rozhodcovi do ukončenia svojej činnosti na súťaži. Za maximálnu 

dĺžku času stráveného na súťaži sa považuje doba od začiatku váženia po oficiálne 

ukončenie súťaže, tj. ukončenie posledného zápasu súťaže. 

1.4. Ak bo na súťaž delegovaný administrátor, ktorý vykonal losovanie a prípravu 

súťažných tabuliek elektronicky, bez činnosti rozhodcov, bude zúčastneným 

rozhodcom odmena krátená o čas určený na losovanie rozpisom súťaže (spravidla 1 

hod.)  Krátenie odmien sa netýka rozhodcov, ktorí vykonávali pre administrátora 

počas losovania nutnú asistenciu. 

1.5. V prípade, že sa nedostaví predpísaní počet delegovaných rozhodcov (rozhoduje 

delegácia na súťaž na stránke SZJ) sa celkový čas strávený na súťaži zaokrúhľuje vždy 

nahor na celú hodinu.  V prípade nižšieho počtu  rozhodcov na súťaži ako traja 

rozhodcovia na tatami  sa všetkým rozhodcom pridá 1 hodina navyše. 
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1.6. V prípade, že sa rozhodca počas súťaže vzdiali zo športovej haly (telocvične), alebo 

nie je schopný nastúpiť včas na výkon rozhodcu, hlavný rozhodca mu odmenu 

adekvátne skráti. 

1.7. V prípade, ak sa preukázateľne včas delegovaný rozhodca neospravedlní na súťaž a 

nedostaví sa na súťaž, zaplatí podielové náklady v lehote do 10 dní odo dňa konania 

súťaže: a) Medzinárodne aktívny rozhodca a rozhodca licencia A      20,- € 

 b) Rozhodca licencie B + C                              10,- € 

Termín na ospravedlnenie sa rozhodcu za neúčasť na súťaži je 7 dní pred konaním 

danej súťaže ak to rozhodcovi dovoľuje jeho zdravotný stav. 

Rozhodcovi, ktorý podielové náklady neuhradí, bude pozastavená činnosť rozhodcu 

do času úhrady uvedených podielových nákladov. 

1.8. Hlavný rozhodca môže v mimoriadnych prípadoch, pri ktorých dôjde k závažnému 

porušeniu stanov SZJ, rozhodcu zo súťaže odvolať s okamžitou platnosťou. Takto 

odvolaný rozhodca stráca nárok na vyplatenie odmeny. 

1.9. Náhrada stravného. 

            a) do času náhrady stravného sa započítava len čas trvania cesty a súťaže, 

b) v prípade, že sa rozhodca ubytuje v zariadení zabezpečenom usporiadateľom deň 

pred súťažou  konanou vo vzdialenosti do 250 km od jeho bydliska, resp. miesta 

začiatku cesty na súťaž, vzniká mu nárok na náhradu stravného podľa bodu 1.9.  

písm. a), 

c) v prípade, že sa rozhodca ubytuje v zariadení zabezpečenom usporiadateľom deň 

pred súťažou konanou vo vzdialenosti nad 250 km od jeho bydliska, resp. miesta 

začiatku cesty na súťaž, vzniká mu nárok na náhradu stravného podľa Zákona o 

cestovných náhradách.  

Podmienkou vyplatenia náhrady stravného podľa bodu 19 c) je predloženie dokladu o 

úhrade ubytovania v mieste konania súťaže. 

V prípade, že usporiadateľ nezabezpečí  rozhodcovi ubytovanie,  je tento oprávnený 

zabezpečiť si ho sám a požadovať od usporiadateľa preplatenie nákladov za ubytovanie vo 

výške podľa predošlej dohody s usporiadateľom. 

 

KR SZJ, 15.12.2022 


