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   Oddielom a klubom SZJ. 
   V Bratislave , dňa 28.7.2020 

 
 

                                                   Generálne zhromaždenie SZJ , 
                                                     19.9.2020 
 
 
 

Vážení členovia SZJ, 
 
   
  po roku sa opäť blíži termín konania zasadnutia najvyššieho orgánu Slovenského zväzu judo – 
Generálneho zhromaždenia. 
 
    Preto mi dovoľte, aby som Vás informoval o najdôležitejších krokoch týkajúcich sa účasti rokovania 
na tomto podujatí :  
 
    Žiadam členov VV predsedov odborných komisií ( RRT, ŠTK, TMK, DK, KR, ADK, EK ) a kontrolóra SZJ 
o doručenie správy o činnosti za uplynulé obdobie rok 2019 do 20.8.2020. 
 
     Generálne zhromaždenie SZJ ( ďalej len GZ SZJ ) sa bude konať 19.9.2020 v Dudinciach. 
Všetky presne informácie Vám pošleme v pozvánke. ( čas zahájenia rokovania , miesto , možnosti 
dopravy, program a počet delegátov za váš klub ) 
 
    GZ SZJ 2020 bude volebným zhromaždením, nakoľko funkčné obdobie predsedu SZJ a členov 
výkonného výboru je na 4. roky. 
Preto žiadame predsedov klubov o zaslanie mena kandidáta na predsedu SZJ a návrhy na členov 
komisií na GZ SZJ ( mandátová, návrhová a volebná ). Ďalej žiadam, od oblastných predsedov klubov 
návrh kandidátov do VV SZJ za jednotlivé regióny ( západ, stred, východ ). Mená ostatných členov 
výkonného výboru navrhne novozvolený predseda Slovenskeho zväzu juda  Generálnemu 
zhromaždeniu SZJ na schválenie. 
      Oddiely majú možnosť podať svoje návrhy kandidátov na tieto funkcie písomne do 20.8.2020 
poštou  ( pečiatka pošty dňa 20.8.2020 sa počíta ) alebo mailom ( szj@judo.sk) 
 
     V súlade so Stanovami SZJ sa GZ SZJ majú právo zúčastniť oddiely v zastúpení svojich delegátov 
s hlasom rozhodujúcim podľa nasledovného kľúča :  

• Článok 15. bod 4.  Stanov SZJ  
      Kluby sú povinné oznámiť aspoň 7 dní pred GZ SZJ zoznam poverených delegátov. 
 
      GZ SZJ sa budú môcť zúčastniť v zastúpení jedného delegáta tiež oddiely, ktoré nespĺňajú 
podmienky podľa článku 15. bod 4. Stanov SZJ. Ich delegát však bude mať len hlas poradný. 
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     GZ SZJ sa zúčastnia povinne členovia VV SZJ – orgán zodpovedny za činnosť zväzu. 
 
     Okrem základných bodov programu, vyplývajúcich zo Stanov SZJ - článok 15. bod 10. ,  je možné 
zahrnúť do rokovania tiež námety a návrhy podané zo strany členov. 
 
    Tieto návrhy musia byt doručené na sekretariát SZJ v písomnej forme ( tak, aby mohli byť ďalej 
kopírované ), a to najneskôr do 20.8.2020. 
 
   Úhrada nákladov : všetci delegáti sa zúčastnia zasadnutia GZ SZJ na náklady vysielajúcej zložky ( TJ 
alebo klubu ). SZJ uhradí náklady na technické zabezpečenie podujatia, obed pre delegátov s hlasom 
rozhodujúcim a cestovné náklady členom komisií a pracovné predsedníctvo GZ SZJ   
 
 
 
S pozdravom.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................. 
Mgr. Pavol Krejčí  

Generálny sekretár SZJ  
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