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     Generálne zhromaždenie 2019 

Slovenský zväz judo 

Bratislava 

 

 

Pozmeňujúci návrh k návrhu p. Pospíška k Stanovám SZJ. 

 

 Podávam pozmeňujúci návrh k návrhu p. Pospíška na zmenu a doplnenie Stanov SZJ, ktoré 

zabezpečia priamu účasť členov na riadení SZJ, nakoľko budú mať krajské zväzy priame zastúpenie 

vo Výkonnom výbore SZJ. 
 

• Bod 1: Doplniť: čl. 14.1.6. Zástupcovia regiónov 

a) Zástupca regiónu západ, ktorý je z Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho krajského zväz judo 

b) Zástupca regiónu stred, ktorý je z Trenčianskeho, 

Žilinského a Banskobystrického krajského zväz judo 

c) Zástupca regiónu východ, ktorý je z Prešovského 

a Košického krajského zväz judo 

Zástupcov jednotlivých regiónov navrhujú členovia SZJ evidovaní v kluboch 

v príslušnom regióne. 
 

Zdôvodnenie: Zabezpečenie priameho zastúpenia a rozhodovania krajských zväzov vo Výkonnom 

výbore SZJ, jeho rozšírenie a podielu na rozhodovaní o dôležitých veciach medzi GZ SZJ. Výkonný 

výbor zasadá 4-krát ročne, takže takéto rozšírenie bude mať pozitívny vplyv na činnosť a lepší prenos 

informácii do krajov a dodržal by sa rotačný aj regionálny princíp podľa Stanov SZJ.     
 

• Bod 2: Zmeniť: čl. 16.2. Výkonný výbor má 11 členov, ktorí sú volení GZ SZJ. Členmi VV 

SZJ sú predseda SZJ, 7 členov predsedov odborných komisií SZJ a 3 členovia zástupcov 

jednotlivých regiónov. 
 

Zdôvodnenie: Z dlhoročnej praxe vieme, že SZJ riadili odborné komisie na riešenie odborných 

a aktuálnych otázok a zároveň aj zástupcovia krajských zväzov judo. Nakoľko po zmene Zákona 

o športe č. 440/2015 a Stanov SZJ môžu byť členmi Výkonného výboru SZJ iba tí členovia, ktorých 

zvolí GZ SZJ. Tento návrh vychádza aj z praxe, kedy Slovensko bolo delené na kraje, dokonca aj 

v súčasnosti sú jarné prázdniny delené po regiónoch. 

K tomuto bodu, podľa čl. 23.1. citujem „Funkčne obdobie predsedu a ostatných členov najvyššieho 

výkonného orgánu Zväzu, predsedov a členov odborných komisií a ostatných volených orgánov Zväzu 

je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu na zostávajúce funkčné obdobie. To je potom určené 

zvyšným časom pôvodného mandátu.“ 

V prípade doplňujúcich volieb na GZ SZJ 2019, by bol mandát zástupcov regiónov na 1 rok do 

najbližšieho GZ SZJ 2020, ktoré bude voliť predsedu SZJ a členov VV SZJ na funkčné obdobie 4 roky.   
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• Bod 3: Doplniť: čl. 24.7. V podmienkach SZJ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie 

predsedu odbornej komisie SZJ s výkonom funkcie zástupcu regiónu vo Výkonnom 

výbore SZJ.   
 

Zdôvodnenie: V prípade, ak predseda odbornej komisie SZJ je zároveň aj predseda krajského 

zväzu judo, tak nemôže byť zároveň volený ako zástupca regiónu do Výkonného výboru SZJ. 

V takom prípade by región prišiel o jeden hlas vo Výkonnom výbor SZJ, lebo hlasovacie právo je 

neprenosné. 

 

ZÁVER: 

V súčasnosti zasadnutie GZ SZJ musí byť 1-krát ročne a zasadnutie Výkonného výboru SZJ 4-

krát ročne, tak podľa môjho názoru v prípade nespokojnosti s prácou môže byť v krátkom čase 

takýto člen VV SZJ odvolaný, alebo ako v prípade Komisie rozhodcov SZJ sa predseda musel 

vzdať funkcie (prípis z IJF) v decembri 2018 čo bolo iba pol roka do zasadnutia GZ SZJ 2019. 
 

Na GZ SZJ 2019 by mohli byť zvolení v doplňujúcich voľbách 3 zástupcovia regiónov na 

obdobie 1 roka do GZ SZJ.  
 

Z histórie SZJ bol maximálny počet zástupcov krajov 8 členov ale bolo obdobie s podmienkou 

aspoň 100 Licenčných známok SZJ na hlas rozhodujúci aj obdobie kedy Slovensko malo územno-

správne členenie na 4 regióny. V tomto období na porovnanie bolo zasadnutie GZ SZJ každé 2 

roky a zasadnutie Výkonného výboru SZJ 2-krát ročne.     
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