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Smernica F6  

schválená Mimoriadnym generálnym zhromaždením 9.4.2016 

  
Článok I.  

  
Táto smernica upravuje podmienky udeľovania ocenení a vyznamenaní Slovenského zväzu 
jachtingu. Cieľom je oceniť prácu a činnosť funkcionárov, trénerov, rozhodcov a aktívnych 
športovcov v jachtingu na Slovensku. Pamätné plakety, medaily, odznaky môžu byť udelené 
členov SZJ fyzickým a právnickým osobám.  

  
Článok II.  

Druhy ocenenia  
1. Vyznamenania udeľované Slovenským zväzom jachtingu ( ďalej len SZJ ):  

a. Dekrét o Čestnom členstve v SZJ  
b. Plakety SZJ – zlatá, strieborná a bronzová  
c. Zaslúžilý tréner  
d. Zaslúžilý rozhodca  
e. Zaslúžilý majster jachtingu  
f. Pamätné medaily, odznaky a plakety pri príležitosti výročí v rámci SZJ  
g. Diplomy a čestné uznania  
h. Ďakovné a pozdravné listy SZJ  

  
Článok III.  

Dekrét o Čestnom členstve v SZJ  
1. Udeľuje sa :  

a. jachtárskym funkcionárom za dlhoročnú, zaslúžilú a obetavú činnosť pri podpore 
jachtingu na Slovensku vo funkciách na úrovni klubu, telovýchovnej jednoty, 
koordinačného výboru oblasti, asociácie lodnej triedy alebo VV SZJ.  

b. Športovcom pri príležitosti ukončenia aktívnej športovej činnosti za výnimočné 
športové výsledky dosiahnuté počas ich kariéry na medzinárodnej úrovni.  

2. Čestné členstvo v SZJ je doživotné a je možné udeliť ho iba raz. Môže byť zrušené 
jedine z dôvodov uvedených v Článku XI. bod 7.  

3. Návrhy na jeho udelenie  predkladajú výbor klubu alebo telovýchovnej jednoty, 
orgány SZJ, komisie SZJ a VV SZJ.  

  
Článok IV.  
Plakety SZJ  

1. Bronzová plaketa SZJ sa udeľuje jachtárskym funkcionárom, trénerom, rozhodcom za 
približne 15 ročnú funkcionársku činnosť na rôznych úrovniach, ktorí popri plnení 
svojich funkcií pomáhajú pri získavaní a výchove ďalších funkcionárov  

2. Strieborná plaketa SZJ sa udeľuje jachtárskym funkcionárom, trénerom, rozhodcom 
za približne 20 ročnú funkcionársku činnosť na rôznych úrovniach a tým, ktorých 
doterajšia práca v jachtárskom hnutí už bola ocenená udelením bronzovej plakety SZJ.  



3. Zlatá plaketa SZJ sa udeľuje jachtárskym funkcionárom, trénerom, rozhodcom za 
približne 25 ročnú funkcionársku činnosť na rôznych úrovniach a tým, ktorých 
doterajšia práca v jachtárskom hnutí už bola ocenená udelením striebornej plakety SZJ.   

4. Návrhy na udelenie vyššieho stupňa plakety sa môžu predkladať najskôr po uplynutí 
5 – tich rokov od udelenia nižšieho stupňa ocenenia. Výnimku udeľuje VV SZJ.  

5. Návrhy na jeho udelenie  predkladajú výbor klubu alebo telovýchovnej jednoty, 
orgány SZJ, komisie SZJ a VV SZJ.  

  
Článok V.  

Zaslúžilý tréner  
1. Udeľuje sa trénerom za dlhoročnú prácu trénera, ktorá je podložená výsledkami jeho 

zverencov. Spravidla sa udeľuje trénerom pri ukončení ich aktívnej činnosti.  
2. Návrhy na jeho udelenie predkladajú výbor klubu alebo telovýchovnej jednoty, orgány 

SZJ, trénerská rada a VV SZJ.  
  

Článok VI.  
Zaslúžilý rozhodca  

1. Udeľuje sa rozhodcom za dlhoročnú aktívnu prácu rozhodcu. Spravidla sa udeľuje 
rozhodcom pri ukončení ich aktívnej činnosti.  

2. Návrhy na jeho udelenie predkladajú výbor klubu alebo telovýchovnej jednoty, orgány 
SZJ, Ústredná rozhodcovská komisia a VV SZJ.  

  
Článok VII.  

Zaslúžilý majster jachtingu 
1. Udeľuje sa športovcom za výnimočné športové výsledky dosiahnuté počas ich kariéry 

na medzinárodnej úrovni. Minimálna požiadavka je získanie medaile na 
Majstrovstvách kontinentov, Majstrovstvách sveta, Olympijské hry.   

2. Návrhy na jeho udelenie predkladajú asociácie lodných tried, orgány SZJ, komisie SZJ 
a VV SZJ.  

  
Článok VIII.  

Pamätné medaily, odznaky a plakety pri príležitosti výročí v rámci SZJ  
1. Udeľujú sa jachtárskym funkcionárom a aktívnym športovcom pri významných 

príležitostiach a výročiach:  
a. životného jubilea ( 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 rokov atď.) 
b. osláv výročí organizovaného jachtingu v SR  
c. osláv výročí založenia klubu ( 25, 50 rokov )  
d. významných športových akciách  

2. Návrhy na jeho udelenie predkladajú výbor klubu alebo telovýchovnej jednoty, orgány 
SZJ a VV SZJ.  

  
Článok IX.  

Diplomy a čestné uznania  
1. Diplomy a čestné uznania sa udeľujú :   



a. aktívnym jachtárom, ktorí dosiahli významné výsledky vo svojej činnosti  
b. jachtárskym funkcionárom, trénerom, rozhodcom, ktorí svojou činnosťou prispeli 

k rozvoju jachtingu alebo za úspešné zabezpečenie niektorého významného 
podujatia  

c. jachtárskym klubom a iným osobám za ich činnosť pre rozvoj jachtingu  
d. jachtárskym funkcionárom za dlhoročnú a obetavú činnosť na úrovni klubu alebo 

telovýchovnej jednoty.  
2. Návrhy na udelenie predkladajú výbor klubu alebo telovýchovnej jednoty, orgány SZJ 

a VV SZJ.  
Článok X.  

Ďakovné a pozdravné listy SZJ  
1. Ďakovné a pozdravné listy sú formou ocenenia práce vykonanej v prospech rozvoja 

jachtingu alebo prejavom pozornosti pri významných jubileách a príležitostiach.  
2. Návrhy na udelenie predkladajú výbor klubu alebo telovýchovnej jednoty, orgány SZJ 

a VV SZJ.  
  

Článok XI.  
Spoločné ustanovenia pre udeľovanie vyznamenaní v SZJ  

1. O udeľovaní vyznamenaní a ocenení v jachtingu rozhoduje VV SZJ s výnimkou 
Čestného členstva o udelení ktorého rozhoduje Generálne zhromaždenie SZJ ( ďalej 
GZ SZJ )   

2. Doklad o udelení vyznamenania podpisuje najvyšší štatutár alebo ním poverený 
zástupca a je opatrený pečiatkou SZJ.  

3. Navrhovateľ predkladajúci návrh na udelenie vyznamenania prerokuje návrh na 
svojom výbore a podrobne zdôvodnený predloží VV SZJ  

4. Návrhy na udelenie jachtárskych vyznamenaní sa predkladajú VV SZJ najneskôr 8 
týždňov pred plánovaným odovzdaním.  

5. O udelení jachtárskych vyznamenaní aktívnym jachtárom, trénerom za mimoriadne 
úspechy na OH, MS, ME alebo v iných súťažiach  svetového či európskeho významu 
je možné žiadosť navrhovateľa i v kratšej lehote ako je 8 týždňov.  

6. Navrhovateľ na udelenie jachtárskeho vyznamenania môže súčasne odporučiť pri akej 
príležitosti by malo byť vyznamenanie odovzdané – za dôstojné vykonanie aktu 
odovzdania ocenenia zodpovedá VV SZJ.   

7. V prípade hrubého porušenia základných povinností člena SZJ, ktoré sú nezlučiteľné 
so cťou držiteľa vyznamenania, môže vyznamenanie odňať GZ SZJ.  

  
Článok XII.  

Evidencia vyznamenaní v SZJ  
1. Za celoštátnu evidenciu všetkých vyznamenaní a ocenení zodpovedá generálny 

sekretár SZJ ( ďalej len GS SZJ ).   
2. K 10.1. kalendárneho roka sa vydá zoznam udelených vyznamenaní za uplynulý rok a 

uverení sa na webovej stránke SZJ.  
3. V zozname bude okrem druhu vyznamenania uvedené meno, priezvisko 

vyznamenaného a rok udelenia vyznamenania.  



  
  
  

Článok XIII.  
Zhotovenie vyznamenaní  

1. Zhotovenie vyznamenaní zabezpečuje VV SZJ.  
  


