
 

 

Banskobystrický krajský zväz judo 

 

Zápisnica č.1 VV BBKZJ - 2022 

 

Zo zasadnutia Výkonného výboru Banskobystrického krajského zväzu judo 

dňa 22.2.2022 v Lučenci 

 

Prítomní:   Michal Bokor (Junior Judo klub Lučenec), Róber Rác, Milan Filčik   

   (JK Katsudo Lučenec), Juraj Svoreň, Ľubomír Antal, Štefan Kostka  

   (Lokomotíva R. Sobota), Pavol Zvara, Ivan Útis  (TJ Mladosť – Relax R.  

   Sobota),  Anton Ježo, Marek Petrovský   (Judo Kan Zvolen), Branislav  

   Slaný, Matej Hajas, (ŠK   Dukla B. Bystrica), Martin Sršeń (KJ ŠK UMB  

   Banská Bystrica) 

 

Nezúčastnený: (ŠKP Banská Bystrica)   

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie –   p. Bokor  

2. Informácie zo zasadnutí VV SZJ   od  16.12.2021 -  p. Bokor 

3. Schválenie súťažného kalendára BBKZJ  pre prvý polrok 2022  -  p. Bokor 

4. CTM Juh – zaradenie pretekárov,  plán prípravy  - p.  Hajas 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 

 

1. Otvorenie  

Predseda BBKZJ , pán Michal Bokor, privítal prítomných na riadnom zasadnutí VV  

           BBKZJ a skonštatoval, že VV BBKZJ je uznášania schopný. 

        Hlasovanie o schválení programu ZA – 13 , PROTI – 0 

           Program VV BBKZJ bol schválený. 

 



2. Informácie zo zasadnutí VV SZJ   od  16.12.2021  

           Predseda BBKZJ, pán Michal Bokor  podal informácie z posledných  zasadnutí VV  

SZJ   konaných  v termínoch    od 16.12.2021   

   - Informácia  o voľbe  reprezentačných  trénerov  všetkých reprezentačných  zložiek  

- Informácia  o voľbe  trénerov  CTM 

- Prijatie  troch nových  klubov  do  SZJ  

- Schválenie  Súťažného  kalendára na rok 2022  

- Informácia  o organizácii  dorasteneckej ligy  -  minimálny počet  je  4  členovia  na   

  súpiske,  pričom na  každej súťaži musia byť pre uznanie  účasti  prítomný  minimálne   

  3  členovia  družstva 

- MSR  dorastencov  bude  počítané  ako  súčasť  ligy  dorastencov 

 - MSR  dorastu bude  zároveň  jedným  z nominačných  turnajov  pre  účasť na  EYOF 

 

3. Schválenie  súťažného kalendára pre Turnaj mladých nádejí juda. 

-   Po dohode trénerov boli  určené  nasledovné  termín a miesta uskutočnenia Turnaja  

    mladých nádejí juda  nasledovne : 

27.02.2022    Zvolen   ( Judo Kan Zvolen) 

01.05.2022    Rimavská  Sobota  ( TJ Mladosť – Relax R. Sobota)   

     12.06.2022    Lučenec   (JK Katsudo Lučenec) 

 

        - Schválenie  termínu Majstrovstiev Banskobystrického kraja mladších, starších žiačok  

               a žiakov, dorasteniek a dorastencov : 

03.04.2022vo Zvolene.  

 

 

4. CTM Juh – zaradenie pretekárov,  plán prípravy  - p.  Hajas 

           Tréner CTM Juh, pán Matej Hajas predložil  menný zoznamu 16 pretekárov zaradených  

           do výberu CTM Juh na rok 2022 ( príloha č.2)..     

           Aktuálne   sú    zaradení pretekári   s ročníkom narodenia  2005 – 2008.  Výnimkou je  

           zaradenie  pretekára  Zacharovského s rokom  narodenia  2004   ako  perspektívneho   

           pretekára  pre  účasť na EYOF 

           Pán Hajas navrhol predbežný plán, účasti na  turnajoch  a sústredeniach,  avšak  tento   

           bude   priebežne  upravovaných  podľa  aktuálnych  možností    a obmedzení  viažúcich   

           sa  k organizovaný podujatiam.  Predpokladá  absolvovanie   letných  kempov  v Banskej    

           Bystrici,  Šalgotariáne  a na  Ružinej 

 

    5.  Rôzne  

          -  p.  Hajas  navrhol  možnosť  vytvorenia  inštruktážnych  videní  pre  deti  a trénerov   

             v spolupráci    s reprezentačným  trénerom  seniorskej  zložky  a trénermi  klubov   

             BBKZJ    -  členovia  VV  aktivitu  vítajú  a podporujú 

 

          -  p.  Bokor  -  informoval  o možnosti  organizácie  zimného kondičného  sústredenia  na   

             Látkach    pre  pretekárov  v kraji.  -  prítomní  členovia  VV  aktivitu podporili    

             a samotná  organizácia  sústredenia  bude  pripravovaná  v októbri  tohto  roka 

 

         -  p. Svoreń    navrhol   vytvoriť    systém  podpory pre  získanie  nových  rozhodcov   

            v rámci  krajského  zväzu..  na  tento  účel  kluby nominujú  vhodných   adeptov   

            v termíne  do  15.3.2022.  zoznam  bude odoslaný  na mail  p.  Svoreńa  a p.  Antala.  

 



         -  p. Svoreń  upozornil na  nevhodné  správanie  sa niektorých  trénerov  (osobitne  p.   

            Dálika)  počas  zápasov  svojich  zverencov na  turnajoch  voči  rozhodcom  To vyvoláva  

            negatívne  reakcie okolia  a nie je  vhodným príkladom  správania  sa  pre  pretekárov   

    

-  p..Svoreň  vyslovil nespokojnosť  s dodatočných  rozdelením  finančných prostriedkov   

   zo  strany  SZJ   

 

-  p. Slaný  upozornil  na potrebu  doplnenia  zoznamu  dobrovoľníkov  pre  EYOF   

   prostredníctvom  oficiálnej  stránky  pričom  pri  registrácii je potrebné  uviesť      

   preferované  zameranie na Judo     

  

- p.  Bokor   informoval  o diskusii  k technike  Koshi-guruma   pre  kategórie  U9  a U 11. 

  Po  diskusii    sa  BBKZJ    dohodol  že  spoločné  odporúčanie    pre  SZJ  bude     

  zachovanie  súčasného  stavu   používania  tejto  techniky s tým že  pretekár  drží  kimono  

  na chrbte   a zároveň  ruku  súpera 

           hlasovanie  :  ZA – 11 ,         PROTI – 0,     ZDRŽAL SA -  2 

             

         

     

5. Diskusia 

Bez návrhov. 

 

6.  Záver  

Poďakovanie a ukončenie VV BBKZJ predsedom BBKZJ Michal Bokor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Martin Sršeň                      Schválil: Michal Bokor  



Príloha č.1 

 

  


