
SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 
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  Športovo technická komisia 

 
 

Tel.: 02 /                                                               fax: 02 / 492 495 81     e-mail:  szj@judo.sk     web:  www.judo.sk 
 

 

 

 

Zápisnica ŠTK SZJ z 29. novembra 2022 

Zasadnutie sa konalo formou online videokonferencie 

 

Prítomní: Marek Komloš, Zoltán Szelle, Martin Jantek 

Neprítomný: Andrej Markovics – vylúčený z konania 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie s doručenými námietkami ŠK Zemplín Michalovce a JC Bardejov 

3. Prerokovanie námietky MŠK Vranov n/T zo dňa 5.11.2022 

4. Prerokovanie protestu 1. JC Pezinok zo dňa 9.11.2022 

5. Návrh uznesenia 

_______________________________________________________________  

 

1. Otvorenie 

 

     Predsedajúci Marek Komloš otvoril zasadnutie. Prebehlo hlasovanie o schválení programu 

zasadnutia:  Za: 3 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

2. Oboznámenie s doručenými námietkami ŠK Zemplín Michalovce a JC Bardejov 

 

     Námietka od ŠK Zemplín Michalovce bola ŠTK SZJ doručená 15.11.2022. Námietka od 

JC Bardejov bola doručená ŠTK SZJ dňa 15.11.2022. 

     Pretože k námietkam nebol „priložený jeden diel poštovej poukážky ako doklad 

o zaplatení vkladu“ predsedajúci navrhol považovať uvedené námietky za nepodané 

z dôvodu nesplnenia podmienok ustanovených Súťažným poriadkom SZJ (SP SZJ) v bode 

21.4.3. s poukázaním na body 21.3. a 21.4.2.  

 

Citované znenie uvedených bodov SP SZJ: 

21.3. Námietku možno podať iba písomne a to:  

  a) Na mieste súťaže športovému riaditeľovi súťaže najneskôr do ukončenia 

posledného zápasu turnaja toho dňa  

  b) Riadiacemu orgánu súťaže (ŠTK) do pracovných 3 dní po skončení príslušného 

turnaja  

21.4.1. U námietky podanej podľa čl. 21.3. písm. a) sa súčasne skladá vklad v hotovosti. Ak 

sa námietke nevyhovie, športový riaditeľ súťaže je povinný vklad poukázať do 3 dní poštovou 

poukážkou riadiacemu zväzu. 

21.4.2. K námietke podanej podľa čl. 21.3. písm. b) musí byť priložený jeden diel poštovej 

poukážky ako doklad o zaplatení vkladu.  

21.4.3. Ak nie sú splnené podmienky článkov 21.4.1. a 21.4.2., námietka sa považuje za 

nepodanú. Dodatočné poukázanie vkladu nie je možné. 

 

     Hlasovanie o návrhu považovať námietku klubu ŠK Zemplín Michalovce zo dňa 

9.11.2022 a námietku klubu JC Bardejov zo dňa 9.11.2022 z dôvodu nesplnenia podmienok 
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ustanovených Súťažným poriadkom SZJ v bode 21.4.3. s poukázaním na body 21.3. a 21.4.2. 

za nepodané: 

  Za: 3 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

3. Prerokovanie námietky MŠK Vranov n/T zo dňa 5.11.2022 

 

     Námietka bola doručená dňa 5.11.2022 na mieste súťaže – 3. kolo Finále - Extraligy 

mužov hlavnému rozhodcovi súťaže spolu so zaplatením hotovostného vkladu 20 €. 

     Námietka nebola prerokovaná zborom rozhodcov do ukončenia posledného zápasu 

turnaja. 

     Námietka bola doručená ŠTK SZJ dňa 16.11.2022. 

     Namietané pochybenia: 

     V námietke MŠK Vranov n/T namieta:  

1. porušenie systému súťaže určeného v Celoročnom rozpise Extraligy mužov 2022 na prvom 

a druhom kole ligy, 

2. nezapočítanie kontumačných bodov neprítomných klubov na prvom a druhom kole ligy.      

Zároveň žiada o okamžité zjednanie nápravy vo všetkých pochybeniach Extraligy mužov 

2022.  

 

     Podľa SP SZJ je možné podať námietku riadiacemu orgánu súťaže do 3 pracovných dní 

po ukončení príslušného turnaja. Námietku na porušenie systému súťaže určeného 

v Celoročnom rozpise Extraligy mužov na prvom a druhom kole ligy, ktoré sa konali dňa 

20.3.2022 a dňa 8.10.2022 podal klub MŠK Vranov n/T dňa 5.11.2022, to znamená 8 

mesiacov po konaní prvého kola a 21 pracovných dní po konaní druhého kola ligy. Preto nie 

je v kompetencii ŠTK SZJ preverovať porušenia ustanovení SP SZJ, rozpisu súťaže alebo 

iného športovo – technického predpisu vydaného pre riadenie súťaží na 1. a 2. kole Extraligy 

mužov 2022. 

 

     Vo veci námietky k nepripočítaniu kontumačných bodov je zrejmé, že neboli pripočítané 

body zúčastneným družstvám na prvom a druhom kole ligy za kontumáciu za neuskutočnenie 

stretnutia (čl. 18.3.1. SP SZJ). Tým mohlo byť ovplyvnené poradie družstiev pred finálovým 

turnajom a mohlo dôjsť k poškodeniu niektorého zo zúčastnených družstiev pri nasadzovaní 

do finálového losovania. Po oprave tabuliek z 1. a 2. kola (3. a 4. tabuľka v prílohe k 

pozvánke) a po prepočítaní bodov po základnej časti (tabuľka č. 5) nedošlo k zmene poradia 

družstiev v porovnaní so zverejneným poradím (tabuľka č. 1), podľa ktorého bolo vykonané 

losovanie na Finálovom turnaji. Preto aj napriek chybnému spočítaniu bodov, skóre 

a pomocných bodov, nedošlo k ovplyvneniu nasadzovania družstiev do losovania na 

Finálovom turnaji Extraligy mužov. 

 

Návrh do uznesenia: 

 

     ŠTK SZJ v zmysle SP SZJ nie je oprávnená rozhodovať vo veci podanej námietky MŠK 

Vranov n/T zo dňa 5.11.2022 na mieste súťaže Finálového turnaja Extraligy mužov 2022 (čl. 

21.3. písm. a) SP SZJ) ako orgán prvej inštancie. ŠTK SZJ je oprávnená rozhodovať až 

v prípade odvolania sa proti rozhodnutiu orgánu prvej inštancie ako odvolací orgán druhej 

inštancie (čl. 21.6. SP SZJ). 

     ŠTK SZJ nie je oprávnená v zmysle SP SZJ preverovať porušenia ustanovení SP SZJ, 

rozpisu súťaže alebo iného športovo – technického predpisu vydaného pre riadenie súťaží na 
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1. a 2. kole Extraligy mužov 2022 z dôvodu nedodržania lehoty podania námietky do 3 

pracovných dní po ukončení príslušného turnaja (čl. 21.3. písm b) SP SZJ).  

     ŠTK SZJ konštatuje, že na Finálovom turnaji Extraligy mužov 2022 uskutočnenom 

5.11.2022 v Banskej Bystrici bol oprávnený rozhodnúť ako orgán prvej inštancie zbor 

rozhodcov. Vo svojom rozhodnutí sa mohol zaoberať námietkou nezapočítania 

kontumačných bodov a prepočítať body zo základnej časti. Vo veci porušenia súťažného 

systému na prvých dvoch kolách Extraligy mužov nemal zbor rozhodcov kompetenciu 

rozhodovať, pretože námietka nebola podaná písomne na mieste súťaže športovému 

riaditeľovi súťaže najneskôr do ukončenia posledného zápasu turnaja toho dňa ani riadiacemu 

orgánu súťaže (ŠTK) do pracovných 3 dní po skončení príslušného turnaja a tým neboli 

splnené podmienky čl. 21. SP SZJ. Aj napriek nevykonaniu prepočítania bodov zo základnej 

časti podľa názoru ŠTK SZJ nebol ovplyvnený priebeh Finálového turnaja Extraligy mužov, 

pretože neprepočítaním bodov zo základnej časti nedošlo k zmene poradia družstiev po 

základnej časti Extraligy mužov 2022. 

 

Hlasovanie o návrhu: Za: 3 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

4. Prerokovanie protestu 1. JC Pezinok zo dňa 9.11.2022 

 

     Protest bol doručený na SZJ dňa 9.11.2022.      

     Protest bol doručený ŠTK SZJ 16.11.2022. 

     V proteste 1. JC Pezinok protestuje proti  nezrovnalostiam v losovaní na Finále ligy 

dorasteniek a to konkrétne citované:  

„Na lige dorasteniek bolo 8 tímov a teda podľa platného rozpisu pre ligu to bolo 

maximum pre tabuľkový systém.“ 

„Po rozbehnutí súťaže, na druhý zápas mužstva, som bol vyžiadaný, aby som dal 

súpisku proti mužstvu, ktoré som nemal v odfotenom rozpise tabuliek. Pribudlo ďalšie 

mužstvo – Michalovce. Teda zrazu sme mali 9 tímov a pokračovali sme v tabuľkovom 

systéme!“.  

     Ďalej v texte citované:  

„Samozrejme, že pri počte klubov 9 už podľa rozpisu nemal byť tabuľkový systém ale 

KO systém. Nebola teda splnená podmienka uvedená v celoročnom rozpise.“ 

      

     Podľa celoročného Rozpisu ligy dorasteniek pre rok 2022 v bode 2. časť B)  písm. d) je 

stanovený súťažný systém stretnutí družstiev závislý na počte zúčastnených družstiev: 5 

a menej družstiev každý s každým. 6 – 8 družstiev skupinový systém + súboj o 3. miesto. 

9 a viac družstiev KO systém s celkovou repasážou. Nasadenie družstiev 1-4, 2-3. 

 

     Z výsledkovej listiny Finálového turnaja ligy dorasteniek 2022 je zrejmé, že na turnaji sa 

zúčastnilo 9 družstiev. To znamená, že mal byť zvolený súťažný systém KO s celkovou 

repasážou. Namiesto neho bol použitý nesprávny súťažný systém: skupinový + súboj o 3. 

miesto. Tým došlo k porušeniu Rozpisu – ligy dorasteniek pre rok 2022. Vo finálovom 

turnaji zvíťazilo družstvo Pezinka, preto podľa názoru ŠTK SZJ aj napriek porušeniu 

technických ustanovení Celoročného rozpisu nedošlo k poškodeniu protestujúceho klubu. 

 

Návrh do uznesenia: 

 

     ŠTK SZJ v zmysle SP SZJ čl. 21. uznáva protest 1. JC Pezinok zo dňa 9.11.2022 za 

oprávnený z dôvodu nesprávneho použitia súťažného systému Celoročného rozpisu ligy 
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dorasteniek pre rok 2022 v bode 2. časť B) písm. d) na Finálovom turnaji ligy dorasteniek 

2022 uskutočneného 5.11.2022 v Banskej Bystrici hlavným rozhodcom turnaja. ŠTK SZJ 

konštatuje, že napriek porušeniu predpisov ustanovených v Rozpise ligy dorasteniek pre rok 

2022 na Finálovom turnaji, ktorého víťazom sa stalo družstvo 1. JC Pezinok, nedošlo 

k poškodeniu protestujúceho klubu. Z toho dôvodu ŠTK SZJ nepovažuje za potrebné 

pristúpiť k dodatočným úpravám konečného poradia družstiev dorasteniek. ŠTK SZJ 

odporúča prerokovať vzniknuté pochybenie v Komisii rozhodcov SZJ. 

 

Hlasovanie o návrhu: Za: 3 

   Proti: 0 

   Zdržal sa: 0 

 

 

5. Návrh uznesenia 
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Športovo technická komisia Slovenského zväzu judo 

 
U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia Športovo technickej komisie SZJ dňa 29.11.2022 

1.       

     ŠTK SZJ v zmysle SP SZJ nie je oprávnená rozhodovať vo veci podanej námietky MŠK 

Vranov n/T zo dňa 5.11.2022 na mieste súťaže Finálového turnaja Extraligy mužov 2022 (čl. 

21.3. písm. a) SP SZJ) ako orgán prvej inštancie. ŠTK SZJ je oprávnená rozhodovať až 

v prípade odvolania sa proti rozhodnutiu orgánu prvej inštancie ako odvolací orgán druhej 

inštancie (čl. 21.6. SP SZJ). 

     ŠTK SZJ nie je oprávnená v zmysle SP SZJ preverovať porušenia ustanovení SP SZJ, 

rozpisu súťaže alebo iného športovo – technického predpisu vydaného pre riadenie súťaží na 

1. a 2. kole Extraligy mužov 2022 z dôvodu nedodržania lehoty podania námietky do 3 

pracovných dní po ukončení príslušného turnaja (čl. 21.3. písm b) SP SZJ).  

     ŠTK SZJ konštatuje, že na Finálovom turnaji Extraligy mužov 2022 uskutočnenom 

5.11.2022 v Banskej Bystrici bol oprávnený rozhodnúť ako orgán prvej inštancie zbor 

rozhodcov. Vo svojom rozhodnutí sa mohol zaoberať námietkou nezapočítania 

kontumačných bodov a prepočítať body zo základnej časti. Vo veci porušenia súťažného 

systému na prvých dvoch kolách Extraligy mužov nemal zbor rozhodcov kompetenciu 

rozhodovať, pretože námietka nebola podaná písomne na mieste súťaže športovému 

riaditeľovi súťaže najneskôr do ukončenia posledného zápasu turnaja toho dňa ani riadiacemu 

orgánu súťaže (ŠTK) do pracovných 3 dní po skončení príslušného turnaja a tým neboli 

splnené podmienky čl. 21. SP SZJ. Aj napriek nevykonaniu prepočítania bodov zo základnej 

časti podľa názoru ŠTK SZJ nebol ovplyvnený priebeh Finálového turnaja Extraligy mužov, 

pretože neprepočítaním bodov zo základnej časti nedošlo k zmene poradia družstiev po 

základnej časti Extraligy mužov 2022. 

 

2.  

     ŠTK SZJ v zmysle SP SZJ čl. 21. uznáva protest 1. JC Pezinok zo dňa 9.11.2022 za 

oprávnený z dôvodu nesprávneho použitia súťažného systému Celoročného rozpisu ligy 

dorasteniek pre rok 2022 v bode 2. časť B) písm. d) na Finálovom turnaji ligy dorasteniek 

2022 uskutočneného 5.11.2022 v Banskej Bystrici hlavným rozhodcom turnaja. ŠTK SZJ 

konštatuje, že napriek porušeniu predpisov ustanovených v Rozpise ligy dorasteniek pre rok 

2022 na Finálovom turnaji, ktorého víťazom sa stalo družstvo 1. JC Pezinok, nedošlo 

k poškodeniu protestujúceho klubu. Z toho dôvodu ŠTK SZJ nepovažuje za potrebné 

pristúpiť k dodatočným úpravám konečného poradia družstiev dorasteniek. ŠTK SZJ 

odporúča prerokovať vzniknuté pochybenie v Komisii rozhodcov SZJ. 

 

3.  

     ŠTK SZJ odporúča oboznámiť Komisiu rozhodcov SZJ s obsahom zápisnice 

a prerokovať namietané porušenia predpisov Súťažného poriadku SZJ týkajúce sa losovania 

turnaja, pre potreby zamedzenia podobných pochybení na súťažiach jednotlivcov a družstiev 

v budúcnosti. 

 

Hlasovanie za prijatie uznesenia:  Za: 3 

     Proti: 0 

     Zdržal sa: 0 

 

Zapísal: M. Komloš 


