
DANkolégium 
Slovenský zväz judo 
Trnavská 39 
831 04  Bratislava   

ZÁPISNICA č. 5/2020 
Dátum:  19.09.2020  
Miesto: dojo Sokol Bratislava I Vinohrady   
Prítomní: elektronicky, per rollam pp., Viliam Kohút, Ján  Peteja,  Anton Pospíšek,   
  František Vincze 
 

1. DANkolégium berie na vedomie: 
1.1.Doručené žiadosti na udelenie triedy skúšobného komisára,  povolenia vykonania skúšky na 

STV DAN a udelenie čestného STV DAN. 
1.2. Informáciu o usporiadanom seminára skúšobných komisárov I. a II. triedy v roku 2020 
1.3.Predložené návrhy, metodické usmernenia. 
1.4. Písomné vyjadenie pánov Šenkár (MT) a Frollo (MT) k podaniu Jána Peteju vo veci  

nedodržania ustanovení článku 10 ods. c) skúšobného poriadku SZJ skúšobným komisárom p. 
Frollo Ľuboš a Miroslav Šenkár. Prehlásenie p. Jána Peteju, že neoznámil vyššie menovaným 
aby skúšali členov SZJ bez platného preukazu SZJ na STV kyu ako je v ich vyjadrení 
popísané. Ak sa dokáže uvedenie nepravdivých tvrdení vo vyjadrení menovaných je žiadúce 
aby sa vyššie menovaní  p. Jánovi  Petejovi ospravedlnili.  

 
2. DANkolégium  

2.1. Schválilo: Žiadosti o povolenie skúšky na STV DAN  a udelenie čestného STV DAN  
spĺňajúcim predpísané podmienky nasledovným žiadateľom: 
- Zoltán Szelle, nar. 1969, Arkádia Galanta, na STV V. DAN, predchádzajúci IV. DAN 

čestný udelený 24.03.2011, súška povolená od 20.09.220 
- Dušan Zátroch, nar. 1946, V DAN čestný udelený VV SZJ v 05/2007, udelenie čestného 

majstrovského  STV VI.  DAN. 
2.2.Metodické usmernenie vo veci podmienok krátenia predpísanej doby prípravy na STV, 

podmienok povoľovania skúšok na  majstrovský STV  4. DAN a vyšších STV DAN, 
požadovaných podmienok a postupu pri menovaní skúšobných komisárov, organizácie 
riadnych centrálnych skúšok na STV DAN maximálne dvakrát ročne a nutnosť dodržiavania 
skúšobného poriadku pri skúškach na STV najmä článku 10 ods.c).. 

2.3.Požiadavku  na evidenčný systém SZJ na doplnenie dátumu udelenia stupňa technickej 
vyspelosti na vytlačený preukaz judo SZJ za účelom umožnenia kontroly dodržania 
minimálnej doby prípravy pri skúškach na vyšší stupeň technickej vyspelosti najmä kyu. 

2.4. Menovanie skúšobných komisárov: 
- Marek Matuszek skúšobný komisár I. triedy evid číslo KI/01/20 
- Róbert Majzel skúšobný komisár I. triedy a prideľuje jeho pôvodné evid.  číslo: KI/02/13 
- Martin Jantek skúšobný komisár II. triedy evid číslo: KII/01/20  

2.5. Stanovenie maximálnych počtov vyšších majstrovských stupňov technickej vyspelosti DAN 
STV   maximálny počet 
STV DAN 10.  1 

 STV DAN 9.  2  
STV DAN 8.  3   



STV DAN 7.  4 
STV DAN 6.  8 
STV DAN 5.  16 
STV DAN 4.  24 

Vyššie uvedené počty sú stanovené ako maximálne a nemusia byť všetky obsadené resp. 
využité. 

2.6. Závery prerokovania podania p. Jána Peteju  vo veci nedodržania ustanovení článku 10 ods. 
c) skúšobného poriadku SZJ skúšobným komisárom p. Frollo Ľuboš a Miroslav Šenkár a ich 
vyjadrenia k predmetnému podaniu. Poverenie p. Jána Peteju na spracovanie a postúpenie 
podania vo veci nedodržania ustanovení článku 10 ods. c) skúšobného poriadku SZJ 
skúšobným komisárom p. Frollo Ľuboš a Miroslav Šenkár disciplinárnej komisii SZJ a 
poveruje ho zastupovaním v konaní pred disciplinárnou komisiou SZJ. 

2.7. Požiadavku DANkolégia na krajských predsedov TMK na zaslanie zoznamu aktívnych 
skúšobných komisárov III. triedy s uvedením ich evidenčních čísiel za účelom doplnenia 
centrálnej evidencie. 
 
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.Zaslanie metodického usmernenia 190920 na zverejnenie na stránke SZJ. 
 
 
 
 

Príloha: metodické usmernenie DANkolégia 190920 
 

Zapísal:    A. Pospíšek 


