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UZNESENIE 

z  Valného zhromaždenia Bratislavského krajského  zväzu juda, 

zo  dňa 22.06.2021 v Bratislave 
 

 

 

Valné zhromaždenie Bratislavského krajského zväzu juda (ďalej VZ BKZJu): 

(prítomní: viď prezenčnú listinu) 

 

1. VZ BKZJu sa konalo v zasadačke TJ Sokol Bratislava I Vinohrady, na Sokolskej ul. č 1, v 

Bratislave a otvoril  VZBKZJu  a  viedol predseda BKZJu  p. Pospíšek, ktorý konštatoval, 

že Valné zhromaždenie BKZJu  je uznášaniaschopné. 

2. VZ BKZJu schválilo  

2.1. predložený program rokovania,s doplnením bodu voľby BKZJu  predsedu, členov 

Výkonného výboru, DKK, predsedov odborných komisií 

2.2. zloženie pracovných komisií Bratislavský krajský zväz juda (ďalej len BZKJu):  

a) návrhovej    – Kaňková, Donner,  

b) mandátovej – Keleberc, Duroška, 

c) volebnej       – Tománek J.st., Lipovský. 

2.3. zvolenie nasledovných členov výkonného výboru: Viera Zatrochová, Adrián Žák, Dáša 

Melichárková, Miroslav Lipovský, Matúš Konársky, Jaroslav Duroška, Jozef Tománek st., 

Ján Kunštek, Zuzana Kaňková, Karin Hefková., Miloš Štefanovský, Miroslav Macák. 

2.4. zvolenie predsedu BKZJu: Anton Pospíšek, t.j. štatutárny zástupca 

2.5. zvolenie kontrolóra a predsedu DaKK BKZJu: Andrej Markovics  a členov DaKK: 

Peter Forró,  Jozef Astrab, 

2.6. zvolenie predsedov odborných komisií:  

2.6.1. trénersko-metodickej poverený vedením Miloš Štefanovský, 

2.6.2. športovo-technická a rozhodcovská Michal Donner, 

2.6.3. disciplinárna a antidopingová Jozef Tománek, ml. predseda, člen: B. Keleberc, P. 

Macko  

2.6.4. ekonomická komisia – poverený vedením A. Pospíšek 

2.7. skúšobné zaradenie kategórie dorastu do turnaja TON od 01.07.2021  

2.8. zvolenie  vyššie uvedených funkcionárov s účinnosťou od 20.09.2021 na nasledovné 

štvorročné  funkčné obdobie 

3. VZ BZJu zobralo na vedomie  

3.1. Správu o činnosti a hospodárení BKZJu prednesené predsedom BZJu p. Pospíškom      

- informáciu o počte 622 odobratých Licenčných známok SZJ oddielmi BZJu k 31.12.2020, 

- informáciu o uskutočnených  súťažiach v r. 2020 a 2021 

- informáciu o stave účtu BZJu v ČSOB č.ú. 4010742268/7500, ktorý je 529,98 € k 31.05.2021, 

- informáciu o zostatku  pokladne BZJu, ktorý je nula  €, 

- správu DKK za uplynulé obdobie 2020 a2021, 
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- o pridelení voľnej čiastky od  SZJ  v prospech členov BKZJu a za 653 LZ v čiastke 1026 €. 

3.2. Správu mandátovej komisie  

3.3. Diskusné  príspevky pp. Melichárkovej, Donnera, Durošku Pospíška, Tománka, 

Lipovského 

- požadovať od SZJ viac pozornosti pri zverejňovaní údajov na stránke SZJ, metodickej 

činnosti a vzdelávaniu trénerov, rozhodcov, viac pozornosti správnosti a úplnosti údajov 

v materiáloch SZJ, (rozdielne údaje o rovnakých položkách v rôznych výkazoch SZJ napr. 

počet LZ)  

- prijať účinné opatrenia na zvrátenie kritického stavu najmä v športovej a ekonomickej 

činnosti SZJ, (strata SZJ za rok 2020 EUR-33.927,15 a zníženie stavu peňažných 

prostriedkov  o 42%  t.j. o 45 tis EUR, nárast záväzkov, dlžôb SZJ o 412% o 100 tis na 

132 tis. EUR)  v športovej oblasti nemá SZJ žiadne zastúpenie na OH 2021 v Tokyo, 

neuspokojivé výsledky činnosti ZCTM a CTM ktoré nevychovali potrebný počet 

pripravených športovcov pre reprezentačné zložky SZJ, financovanie športovej prípravy  

SZJ na základe účasti a nie výsledkov., porušenie článku 19 stanov SZJ z januára 2021. 

- napr. vytvorením pracovnej komisie SZJ, ktorej cieľom bude návrh potrebných opatrení 

na odstránenie nedostatkov v činnosti SZJ 

- navrhnúť zmenu stanov SZJ tak aby vo Výkonnom výbore SZJ boli zástupcovia všetkých 

krajov 

- odporúčanie GZ SZJ na zvolenie JUDr. Adriána Žáka za predsedu disciplinárnej komisie 

SZJ a Ing. Andreja Markovicsa na zvolenie za kontrolóra a predsedu DKK SZJ,  

- usporiadanie seminára trénerov a skúšobných komisárov BKZJu v roku 2021  ak to  

pandemická situácia umožní 

 

4. VZ BZJu  ukladá  

 

- poslať Uznesenie VZ BZJu 2021 na SZJ a členom BKZJu.      

T: 01. 07. 2021,      Zo: predseda BKZJu 

- Výkonnému výboru BKZJu zaoberať sa diskusnými príspevkami a návrhmi z VZ 

BKZJu, 

- Predložiť na rokovanie VV BKZJu návrh kalendára súťaží , školení, seminárov 

T: 30.09.2021    Zo: ŠTK a KR BKZJu 

 

 

 

 

Zapísal: Michal Donner 

Overil:  Zuzana Kaňková 

V Bratislave dňa 22.06.2021 


