
DANkolégium 
Slovenský zväz judo 
Trnavská 39 
831 04  Bratislava   

ZÁPISNICA č. 1/2020 
Dátum:  16. 02. -2020  
Miesto: dojo Sokol Bratislava I Vinohrady   
Prítomní: pp., Ján  Peteja,  Anton Pospíšek, per rollam Viliam Kohút,  František Vincze,  
 

1. DANkolégium berie na vedomie: 
 

1.1.Doručené žiadosti na udelenie  povolenia vykonania skúšky na STV DAN a udelenie 
čestného STV DAN. 

1.2.Žiadosť od Dáša Melichárková na udelenie odbornej spôsobilosti skúšobného komisára I. 
triedy s prílohami. 

1.3.Žiadosť JUDO oddielu TJ Sokol Bratislava I Vinohrady  o udelenie STV čestný VII. DAN  
pre Anton Pospíšek pri príležitosti životného jubilea 60 r. veku.  

1.4.Podanie zástupcu stredoslovenského regiónu v DANkolégiu na základe  výsledkov jeho 
kontrolnej činnosti vo veci dôvodného podozrenia porušenia skúšobného poriadku 
skúšobným komisárom pri skúškach nečlenov SZJ na STV kyu. 

1.5. Návrh na usporiadanie centrálnych skúšok na STV DAN v Bratislave v03/2020, v Bardejove 
v 08/2020, v Žiline v 06/2020.  

1.6.Návrh rozpisu M SR v judo  kata s výberom judo kata. 
1.7.Návrh na organizáciu seminára skúšobných komisárov I., a II. triedy v roku 2020. 
1.8.Aktualizovaný zoznam ku dňu 16.02.2020 skúšobných komisárov I. a II. triedy. 

 
2. DANkolégium  

 
2.1. Schválilo: Žiadosti o povolenie skúšky na STV DAN spĺňajúcim predpísané podmienky 

nasledovným žiadateľom: 
- Alexabdra Halajová, nar.2001, Junior Lučenec, na STV I.DAN predchádzajúca skúška na 

STV 1.kyu dňa 15.12.2017,  
- Lukáš Kurák, nar.1998, Junior Lučenec, na STV I.DAN predchádzajúca skúška na STV 

1.kyu dňa 15.09.2014,  
- Štefan Gábor,  nar 1993, JK Slávia STU Bratislava, na STV I.DAN predchádzajúca 

skúška na STV 1. Kyu dňa 19.12.2014,  
- Zverejnenie pripomienkovaného popisu kime-no-kata na webe SZJ, 
- Centrálne skúšky na STV DAN v Bratislave dňa 01.03.2020 skúšobná komisia 

predsedaDuda E. členovia: Pospíšek, A, Duroška J, rozsah skúšok od I. po V.. DAN. 
- Centrálne skúšky v Žiline v 06/2020, v Bardejove v 08/2020. 
- Odporúčanie pre VV SZJ na udelenie čestného STV  VII. DAN pre Anton Pospíšek, 

jedná sa o prvý a jediný udelený čestný STV DAN menovanému. 
- Návrh nasledovného rozsahu judo kata na súťaž M SR Kata pre rok 2020 nage-no kata, 

katame no kata, kime no kata, kodokan goshin jutsu. 
- Udelenie odbornej spôsobilosti skúšobného komisára Dáša Melichárková, po splnení 

podmienok s evidenčených číslom K1/50/91 s účinnosťou od 16.02.2020  



- Prideľovanie evidenčných čísel skúšobným komisárom III. triedy  DANkolégiom na 
základe rozhodnutia krajských zväzov juda s účinnosťou od r. 2019. 

2.1.1. Postup pri riešení podania dôvodného podozrenia na porušenie skúšobného poriadku 
SZJ skúšobnými komisármi pp. Frolo Ľubomír, a Miroslav Šenkár pri skúškach osôb, 
ktoré nie sú členmi SZJ za obdobie dor. 2019. DAN kolégium vyzve menovaných 
skúšobných komisárov na vyjadrenie k uvedeným porušeniam skúšobného poriadku 
a následne po obdržaní písomného vyjadrenia od pánov Frolo, Šenkár bude postúpené 
celé podanie Disciplinárnej komisii  SZJ. DANkolégium poveruje p. Peteju J. 
zastupovať DANkolégium pred Disciplinárnou komisiou SZJ v predmetnom konaní.  

 
3. DANkolégium ukladá: 

 
3.1.Informovať žiadateľov o odsúhlasení alebo o konaní v ich žiadostí na  vykonanie skúšky na  

STV DAN alebo  udelenie čestného  STV DAN formou e-mailu cestou sekretariátu SZJ za čo 
vopred ďakujeme. 

3.2.Informovať žiadateľov o odsúhlasení alebo o konaní ich žiadostí na  udelenie odbornej  
spôsobilosti skúšobného komisára I. triedy cestou sekretariátu SZJ. 

3.3.Vyžiadať písomné stanovisko pp. Šenkár Miroslav a Frollo Ľubomír za ich účasti  
realizovaným skúškam na STV kyu  osôb,  ktoré nie sú členmi SZJ. 

3.4. V dostatočnom časovom predstihu predložiť na zverejnenie rozpis M SR judo kata. 
3.5.Zverejniť aktualizovaný zoznam skúšobných komisárov I. a II. triedy k 16.02.2020. 
 

Zapísal:    A. Pospíšek 


