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SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 

JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA 

TEL.: 02 / 4444 11 00,  492 491 98     FAX: 02 / 492 495 81     E-MAIL:  SZJ@JUDO.SK     

WEB:  WWW.JUDO.SK 

 

 

Zápisnica č. P03 / 2019 

zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu judo 

dňa 28.11.2019 v Michalovciach 

 

Prítomní:   Ján Krišanda, Jozef Tománek, st., Martin Pisoň, Michal Donner, Juraj 

Svoreň, František Vincze, Miroslav Franický, Anna Kitanová, Stanislav 

Mlynarič,   

Prizvaní:  Miloš Poliak, Viliam Kohút, Gabriel Čopák,  Mária Blažeková, Viliam 

Zahorčák, Peter Kitan 

  

Ospravedlnení: Peter Pisoň, Ján Gregor ml., Matúš Konarský, Anton Siekel  

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – Krišanda.  

2. Schválenie programu rokovania – Krišanda.  

3. Schválenie zápisnice P004/2019 a kontrola plnenia uznesení. Krišanda  

4. Oboznámenie s rozdelením financií na kluby. Pisoň  

5. Vyhodnotenie turnajov Ranking listu SZJ 2019. Franický  

6. Návrh turnajov Rankinglistu 2020. Franický  

7. Návrh ligových súťaží na rok 2019. Franický  

8. Návrh Súťažného kalendára na rok 2020. Franický  

9. Návrhy na zmenu smerníc: a) Súťažného poriadku. Donner  

                                               b) Zásady riadenia rozhodcovskej činnosti. Donner  

                                                  c) Návrh na zmenu smerníc o cestovných náhradách. Mlynarič  

10. ECUP 2019. Pisoň  

11. Príprava Svetového pohára žien 2020. Pisoň  

12. Informácia o stave auditu účtovnej závierky 2020. Pisoň  

13. Rôzne: Prijatie nového klubu  

14. Záver. 

1) Otvorenie. 

Primátor Michaloviec pán Viliam Zahorčák spolu s predsedom SZJ, pánom Jánom 

Krišandom, privítali prítomných na riadnom zasadnutí VV SZJ. Pán Krišanda 

skonštatoval, že VV SZJ je uznášania schopné. 

 

 

mailto:szj@judo.sk


Strana 2 z 6 

2) Schválenie programu rokovania. 

Na úvod predseda SZJ pán Krišanda oboznámil prítomných s programom. 

Vyhotovením zápisnice poveril p. Máriu Blažekovú. 

Program a zmeny boli VV SZJ schválené jednomyseľne 

3) Zápisnica z predchádzajúceho VV SZJ a kontrola uznesení. 

Kontrola uznesení z VV SZJ z 28.5.2019: 

Berieme na vedomie uznesenie zo zápisnice z 28.5.2019. Schválenie zápisnice 

z 28.5.2019 sa presúva na najbližšie zasadnutie VV SZJ. 

Termín schválenia zápisnice z 28.5.2019: Najbližšie zasadnutie VV SZJ (17.12.2019). 

 

4) Oboznámenie s rozdelením financií na kluby - informácia 

Bolo prezentované rozdelenie financií na kraje. K rozdeleniu financií bolo vznesených 

viac otázok, hlavne s dohľadateľnosťou výsledkov a ich priebehom v súlade so 

súťažným poriadkom SZJ. 

Každý štart pretekára musí byť on-line dohľadaný - buď na stránke klubu alebo na 

stránke SZJ. Všetky údaje musia byť vyplnené a musia sa zhodovať.  

Pre budúci rok budú poukázané finančné prostriedky iba tým klubom, ktoré 

splnia náležitosť uznesenie 01/2019! 

 

Uznesenie 01/2019: V súlade so zákonom o športe musia pre rozdelenie financií na 

kluby platiť rovnaké podmienky a to: 

a.). Všetky KZ musia mať kompletné výsledky (tabuľka družstiev, ako aj tabuľky 

jednotlivcov) z každého kola verejne dohľadateľné t.z. na svojom webovom sídle, alebo 

na webovom sídle SZJ.  

b.) Všetky tieto súťaže musia byť nahlásené ŠTK SZJ. (Zaslať príslušný krajský 

kalendár, kde budú tieto súťaže uvedené) 

c.) Všetky súťaže započítané do aktívnych štartov mládeže do 23 musia prebiehať 

v súlade so súťažným poriadkom SZJ. 

d.) Bodovanie a štart jednotlivcov sa bude vyhodnocovať výlučne  na základe 

excelovskej tabuľky, ktorá je k dispozícii na stránke SZJ 

e.) Administrátor danej súťaže je povinný archivovať súpisky družstiev z jednotlivých 

kôl s potvrdením o úhrade štartovného po dobu jedného roka a v prípade potreby tieto 

predloží na kontrolu. 

f.) Pretekári musia mať registračné údaje vyplnené v súlade s ISŠ  

g.) Generálny sekretár pošle aktuálny stav na kluby k 30.8. príslušného kalendárneho 

roka na základe jednotných dostupných výsledkových tabuliek. 

 

SCHVÁLENÉ 
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5) Vyhodnotenie turnajov Ranking listu SZJ 2019 

 

Odporúčanie: 4m ale môžu byť aj 3m (kvôli bezpečnosti), menej nie. 

Organizátor môže dať šerpu, ale modrú. Červené nie sú inde vo svete.  

 

Návrh: Schváliť ochranné pásmo minimálne 3m, aj medzi tatami. Upozorniť tých, čo 

tieto podmienky nesplnili (PK a BJ). Netreba písať administrátorom spomenutých 

klubov, keďže boli prítomní na VV. Minimálny rozmer tatami: 

 

Uznesenie 2/2019 VV SZJ schvaľuje pre súťaže tento rozmer tatami 

5x5m - pri supermini, mini, mladších žiakoch 

6x6m - pri starších žiakoch, dorastencoch 

 

SCHVÁLENÉ 

 

6) Návrh ligových súťaží na rok 2020 

 

Návrh: Rovnaké súťaže v roku 2020 ako v roku 2019 

 Uznesenie 3/2019 Štruktúru a rozpis ligových súťaží na rok 2020 

 

SCHVÁLENÉ 

 

 

7) Nasadzovanie na súťaže 

Uznesenie č. 4/2019  Nasadzovanie 1 + 4; 2 + 3 na všetkých súťažiach kde sa 

nasadzuje.   

SCHVÁLENÉ 

 

8) Návrh súťažného kalendára na rok 2020 

Návrh: Vymeniť dátumy MVC PP (17.10.2020) za MSR dorast BJ (24.10.2020). 

 

Posunúť Ligu dorast 3. kolo BB (17.10.2020) na 28.11.2020. 

 

VV SZJ nezaradzuje do kalendára podujatia VC Sokol Cup BA a MSR Kata z dôvodu 

European Cupu v rovnakom termíne (12.9.2020). Administrátor upozorní 

usporiadateľov, že musia navrhnúť alternatívny dátum súťaže. Administrátor tiež 
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upozorní VC MA, že nie sú v kalendári súťaží. Na najbližšom VV (17.12.2019) sa 

predebatujú náhradné možné termíny. 

 

Taktiež sa predebatuje posun MSR na najbližšom VV. 

 

Uznesenie č. 4/2019 VV SZJ schvaľuje súťažný kalendár na rok 2020 

 

SCHVÁLENÉ 

 

9) Návrhy na zmenu smerníc: 

a) Súťažného poriadku  

 

Návrh:  

 

 Nasadzovanie 1 + 4; 2 + 3 na všetkých súťažiach kde sa nasadzuje.   

 

 Úprava hmotnostnej kategórie u mladších žiakov -66 kg a +66 kg (staré 

kategórie -65 a +65 kg). 

 Zákaz nosenia modrého kimona na strane bielej šerpy. 

 Povinnosť bieleho a modrého kimona na majstrovských súťažiach 

jednotlivcov od dorastencov vyššie (netýka sa to ligových súťaží). 

 Pri strate vedomia pri shime-waza pretekár nesmie v ten deň zo 

zdravotno-preventívnych dôvodov súťažiť. 

 Vniknutie na tatami nepovolaným osobám a zdvíhanie nôh súpera pri 

strate vedomia pri shime-waza je disciplinárny priestupok. 

 Pokiaľ sa pretekár pri nastúpení vzdá bez boja, dostáva priamy trest 

HANSOKU-MAKE za nešportové správanie a tak nesmie pokračovať v 

súťaži. 

Uznesenie č. 5/2019 VV SZJ schvaľuje zmeny súťažného poriadku. Kompletne 

upravený súťažný kalendár je zverejnený na webovom sídle SZJ 

SCHVÁLENÉ 

 

 

b) Zásady riadenia rozhodcovskej činnosti 

 

PREROKOVANÉ, posúva sa na najbližší VV. Treba dať posúdiť auditorke. 

Ekonomická komisia preverí a uvedie stanovisko. 
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c) Návrh na zmenu smerníc o cestovných náhradách 

 

Zmena smernice o cestovných náhradách rozhodcov. 

 

BEZ ZMENY   

 

Zmena smernice o cestovných náhradách pri používaní vlastného motorového 

vozidla pri pracovnej ceste. 

 

Návrh: Bude sa rátať odmena podľa počtu prepravovaných osôb, nie podľa 

vozidla. 

1-5 os = 0,15€/km;  

6-9os = 0,30€/km);  

Uznesenie č. 6/2019 VV SZJ schvaľuje úpravu smernice o cestovných náhradách 

SCHVÁLENÉ 

 

10) E-Cup 2019 

Informácie o profite z podujatia; EJU hodnotí SZJ/Bratislavu za 2. najlepší 

usporiadaný European Cup. 

VV SZJ berie na vedomie. 

 

11) Príprava European Open Women 2020 

Informácia o stave príprav na podujatie. 

VV SZJ berie na vedomie. 

12) Informácia o stave auditu účtovnej závierky 2020 

VV SZJ berie na vedomie správu o novom personálnom zložení sekretariátu ako aj 

informáciu, že sekretariát bude priebežne poskytovať auditorke údaje potrebné na 

vyhotovenie auditu. 

13) Rôzne 

a.)  Prijatie nových členov 

Judo Centrum  
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Uznesenie č. 7/2019: VV SZJ prijíma nového člena do SZJ. Ukladá GS SZJ 

zabezpečiť evidenciu nového člena do IS EVIDENCIA a vykonanie ďalších 

administratívnych úkonov spojených s prijatím člena. 

SCHVÁLENÉ 

b.) Schválenie Tomáša Jukla na seminár rozhodcov IJF (Doha, QAT); náhradník 

bude Judita Pisárová 

Uznesenie č. 8/2019 VV SZJ schvaľuje účasť Tomáša Jukla na seminári rozhodcov 

IJF. Náhradník bude Judita Pisárova.  

SCHVÁLENÉ 

 

14) Záver 

Predseda SZJ, p. J. Krišanda, poďakoval prítomným za diskusiu a ukončil VV SZJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mária Blažeková      Schválil: Ján Krišanda 


