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         Bratislava, 24.5.2022 

P O Z V Á N K A 

na Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu judo 2022 

Vážený členovia SZJ, 

Dňa 11.6.2022 o 9:00 sa bude konať Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu judo 

v areáli: 

Hotel Bystrička, obec Bystrička pri Martine 

Váš oddiel má právo byť na tomto rokovaní, v súlade so Stanovami SZJ, zastúpený: 

 

 

DELEGÁTMI S HLASOM ROZHODUJÚCIM. 

V záujme rozvoja džuda na Slovensku ako i vo vlastnom záujme, si vám dovoľujeme 

pripomenúť, aby ste zaistili plnohodnotnú účasť na tomto zhromaždení. 

Po organizačnej stránke sa riaďte, prosím, nasledovnými pokynmi: 

• Náklady spojené s účasťou delegátov na GZ hradí vysielajúca zložka (oddiel, klub, 

TJ). 

• SZJ hradí pre vopred prihlásených účastníkov s hlasom rozhodujúcim obed v 

priestoroch Hotel Bystrička. 

• V prípade, že potrebujete zaistiť ubytovanie, obráťte sa na: 

office@judo.sk 

 

                Dokumentáciu „Pracovný materiál pre delegáta s hlasom rozhodujúcim“ si môžete 

stiahnuť na stránke SZJ kde budú priebežne zverejňované. Žiadame Vás, aby ste upozornili 

Vašich zástupcov včas, aby sa mohli na rokovanie dostatočne pripraviť. 

 

mailto:szj@judo.sk


SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Tel.: 02 / 4444 11 00,  492 491 98     fax: 02 / 492 495 81     e-mail:  szj@judo.sk     web:  www.judo.sk 

 

Bankové spojenie - dotačný účet MŠ SR  1785260359 / 0200   VÚB Polus Bratislava 
Bankové spojenie - účet SZJ    4040032101 / 3100   ĽUBA Polus Bratislava 
IČO/DIČ      17308518 / 2021856199 
Registrácia      MV SR  VVS / 1 – 9020 / 90 – 339 – 4 z 
1.8.2002 

 

 

Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste tri dni pred konaním GZ SZJ 2022

 oznámili zoznam poverených delegátov, ktorí sa zúčastnia GZ SZJ  na 

sekretariát SZJ (szj@judo.sk, office@judo.sk) a zaslali materiály do 4.6.2022 ktoré 

žiadate prerokovať na GZ SZJ. 

Pri prezentácii dňa 11.6.2022 o 09,00 hod. sa musí každý delegát s hlasom rozhodujúcim 

preukázať: 

• Vytlačeným preukazom SZJ - ID CARDou, kde je vyznačená príslušnosť k oddielu, 

• Vyplneným mandátovým lístkom, potvrdený oddielom, klubom al. TJ, ktorý delegáta na GZ 

vysiela (pečiatka oddielu, klubu al. TJ a podpis predsedu oddielu, klubu al. TJ). 

• V zmysle Rokovacieho poriadku bod.I ods. 1. a Zákona o športe 440/2015, § 19 bod 1 písm. 

c, písm. d, t.j  splnomocnená osoba. 

V prípade, že sa delegát nepreukáže všetkými uvedenými dokladmi, bude mu účasť na 

rokovaní GZ SZJ umožnená, ale iba ako účastníkovi bez hlasu rozhodujúceho.  

S pozdravom. 

                                                                                                                      Mgr. Pavol Krejčí 

Generálny sekretár  SZJ  

     Prílohy: 

              Mandátové lístky. 

  Zoznam klubov a počet mandátov. 

                          Splnomocnenie 

                          Program 
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