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     Generálne zhromaždenie 2019 

Slovenský zväz judo 

Bratislava 

 

 

Správa športovo-administratívneho pracovníka SZJ 2019. 
 

 Činnosť športovo-administratívneho pracovníka sekretariátu SZJ spočíva v zabezpečení 

servisu pre reprezentácie, CTM, krajské zväzy a kluby: 

1. Reprezentácia a CTM: - zverejňovanie akcií, plánov, výsledky testov, správ a nominácii 

pretekárov. 

2. KZJu - zverejňovanie Súťažných kalendárov a výsledkov súťaží - vytvorenie samostatného 

priečinku pre KZJu na stránke SZJ. 

3. Oddiely - súťažný kalendár SZJ,  

- celoročné rozpisy ligových súťaží, 

- zverejňovanie jednotlivých súťaží a VT aj rozpisov,  

- spracovávanie výsledkov jednotlivých súťaží,  

- vyhodnocovanie súťaží SZJ, 

- spracovávanie Rankinglistov aj s počtom štartov na území SR (cca 50 tabuliek), 

- spracovávanie tabuľky „Projektu tatami“ aj „Mandátov na GZ SZJ“, 

- zapisovanie kvalifikácií rozhodcom, trénerom, skúšobným komisárom, 

- zapisovanie stupňov technickej vyspelosti, 

- servis techniky na zabezpečovanie súťaží, medaile, diplomy, reklamy. 

4. VV SZJ schválil: - športové zabezpečenie súťaží 70,- Eur/tatami, 

- štartovné 15,- Eur za neprihláseného pretekára M-SR, 

- 50,- Eur za zapožičanie DAN-u na výkon funkcie,   

- úprava pravidiel judo a jeho zverejnenie na stránke SZJ, 

- sumarizuje pripomienky z oddielov a predkladá ich ŠTK a VV SZJ. 
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5. Počty družstiev v jednotlivých ligách: 

Liga 2016 2017 2018 2019 

Liga dorast - družstvá 10  12 10 11 

jednotlivci 63, 74, 77, 70 97, 75, 71 70, 69, 86 88, 84 

Liga dorastenky - 5 7 9 

- 31, 28, 25 30, 33, 35 30, 24 

Liga žien - družstvá 3 3 4 4 

jednotlivci 23, 23, 25, 20 22, 20, 21 21, 20, 17 19, 15 

Extraliga mužov 6 4 4 3 

 25, 24, 26 29, 39, 21 17, 21 

 

Roky 2016 a 2017: súťaž družstiev systémom jednotlivcov - dorast, dorastenky a ženy. 

Roky 2018 a 2019: súťaž družstiev systémom jednotlivcov + posledné kolo play-off  

         družstvo proti družstvu. 

- Extraliga mužov: vždy súťaž družstvo proti družstvu.  

 

 

 

 

ZÁVER:  

Všetky informácie sú zverejňované na stránke www:judo.sk a zároveň aj posielané oddielom 

e-mailom. 

Zlepšenie e-mailovej komunikácie medzi oddielmi, členmi VV SZJ a návrhmi na VV SZJ. 

Zlepšenie práce sekretariátu vidím v zamestnaní osoby na trvalý pracovný pomer: Povinné: 

ovládanie práce s počítačom, vodičské oprávnenie + výhody: základné znalosti zo športu 

a základy anglického jazyka.  

 

 

 

Spracoval: Donner Michal,        dňa: 5.6.2019 

 


