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1. zmeny stanov SZJ a to v článku 16 bod 2,
momentálne text stanov znie: „Výkonný výbor SZJ má 8 členov, ktorí sú volení GZ SZJ. Členmi  
VV SZJ  sú predseda SZJ, a 7 členov VV SZJ. VV SZJ je volené na obdobie 4 rokov. Volebné 
obdobie VV SZJ začína plynúť dňom zvolenia GZ SZJ a končí po uplynutí 4 rokov odo dňa 
zvolenia. Ak sa nepodarí GZ SZJ zvoliť do skončenia volebného obdobia nové VV SZJ, v takom 
prípade VV SZJ  vykonáva svoju činnosť až do zvolenia nového VV SZJ.“
Navrhujeme zmenu stanov v článku 16 bod 2: „Výkonný výbor SZJ má 9 členov, ktorí sú volení GZ
SZJ. Členmi VV SZJ sú predseda SZJ a 8 členov VV SZJ v ktorom majú zastúpenie po 2 členoch 
nasledujúce regióny: Západ /Bratislavský a Trnavský kraj/, Sever /Trenčianský a Žilinský kraj/ Juh /
Banskobystrický a Nitrianský kraj/, Východ /Košický a Prešovský kraj/. Zloženie VV SZJ je volené
na obdobie 4 rokov. Volebné obdobie VV SZJ začína plynúť dňom zvolenia GZ SZJ a končí po 
uplynutí 4 rokov odo dňa zvolenia. Ak sa nepodarí GZ SZJ zvoliť do skončenia volebného obdobia 
nové zloženie VV SZJ, v takom prípade VV SZJ vykonáva svoju činnosť až do zvolenia nového 
VV SZJ.“

Odôvodnenie: Momentálne má podľa stanov výkonný výbor 7 + 1 teda 8 členov, pričom nie je v 
ňom zastúpený ani jeden člen z klubov, ktoré pôsobia v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Výkonný 
výbor vydáva množstvo rozhodnutí, ale možnosť pri hlasovaní zasiahnuť alebo ovplyvniť 
rozhodnutie majú len určité kraje. Slovenský zväz judo je zväz založený a určený pre celé 
Slovensko, pre všetky kraje a nie len pre vybrané regióny. Preto má mať aj každý región možnosť 
hlasovať za rozhodnutia vydané SZJ na výkonnom výbore. Rozdelenie regiónov navrhujeme podľa 
rozdelení centra talentovanej mládeže (ďalej len „CTM“) juda na Slovensku. Pričom centrum 
talentovanej mládeže je rozdelené na CTM západ, CTM sever, CTM juh a CTM východ, pričom 
toto rozdelenie CTM na regióny veľmi dobre funguje a spolupráca medzi klubmi v tomto rozdelení 
regiónov je na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka výchovy mládeže, usporiadaní regionálnych súťaží 
pre mládež a odovzdávaní si poznatkov, či už medzi trénermi, rozhodcami alebo funkcionármi 
klubov v regióne. V stanovách zároveň nikde nie je uvedené, že predseda komisie SZJ musí byť aj 
členom výkonného výboru, tak ako je tomu doteraz vo VV SZJ. Preto KZJ Žilina a Trenčín žiadajú 
na GZ SZJ o prehodnotenie uvedeného návrhu na zmenu stanov.

2. Návrh zriadenia komisie pre informačné technológie (ďalej 
len „KIT“) na SZJ.
Náplň:
- správa informačnej techniky zväzu
- podpora pre administráciu turnajov

Zdôvodnenie:
V dnešnej dobe sa počítačová technika a softwarové systémy stávajú čoraz dôležitejšími na riadenie
procesov a teda aj súťaží. Je potrebné oddeliť správu IT od ostatných zložiek riadenia SZJ, aby 
komisia bola naplnená odborníkmi v danej objasti. Mandát na žiadanie o peniaze z fondov na IT 
projekty.
KIT - oddelená komisia od ŠTK - tá má riadiť koľko akých súťaží.
KIT - komisia pre počítačových odborníkov

Software (programy): informačné systémy na riadenie turnajov



- centrálny web na riadenia turnajov judoturnaj.sk, prepojenie s evidenciou SZJ
- JudoShiai - používanie na turnajoch - školenia
- Judo Mobile - mobilná aplikácia na turnajoch

Hardware (technika): počítače, monitory, kamery, váhy
- aktualizácia programov
- údržba počítačov, ostatnej techniky
- rozdeľovanie - kto čo aktuálne má (na aký turnaj)

KIT by tvorili administrátori turnajov v SR (momentálne Kuchár Stanislav, Mlynarič Maroš, 
Witkowski Krystian, Franický Maroš, Kubík Lukáš).

3. Návrh na ocenenie
Sapieta Jozef nar. 16.9.1963 od r. 2006 tréner a predseda oddielu džuda TJ Mladosť Zilina, podieľal
sa na organizácii všetkých akcií, ktoré organizoval oddiel džudo. Doterajšie vyznamenanie:  Cestný 
diplom  v roku 2013.

Poliak Miloš nar. 1.12.1960 bude mať v tomto roku 60 rokov, ako tréner oddielu džuda TJ Mladosť 
Zilina v rokoch 2003-2008 po zranení sa začlenil do funkcionárskej práce v oddieli, v kajskom 
zvaze a v SZJ. Doterajšie vyznamenanie: v  roku 2015 udelený Čestný 1.Dan.

Šenkár Miroslav nar 1963  od roku 2004 je hlavným organizátorom súťaže Turnaja olympijských 
nádejí pre oblasť Sever a ako STK kraja riadi všetky krajské súťaže  Žilinského kraja. Je trénerom 
CTM Sever. Doterajšie vyznamenanie: neznáme.

S pozdravom,

Ing. Stanislav Kuchár
Predseda Judo San KNM


