
Zápisnica  č. 1/2015 zo zasadnutia KZJ Prešovského a Košického kraja, 

 konaného dňa 24. 1. 2015 v Bardejove 

 

Prítomní:  zástupcovia klubov Východoslovenskej oblasti  -  Šperňák  B,  Oľha  M, Mlynarič S, 

Arendáč j, Leitmann  Š, Kohút V, Krišandová  M, Krišanda J, Smagin D,  Müllerová  A, Franický  

M, Kittanová A  

Ospravedlnení: Mikolajová I,  Svoreň  M 

Neprítomní:  zástupca Slávia  Prešov 

 

Program zasadnutia:   

1.  Privítanie - Kittanová 

2.  Odsúhlasenie oblastných súťaži a doplnenie oblastného kalendára – Kittan, Kittanová 

3.  Správa o činnosti CTM  Východ za rok 2014 a návrh činnosti na rok 2015 - Franický 

4.  Odsúhlasenie súťaži pre zaradenie do rankingu listu - Krišandová 

5.  Informácie zo zasadnutia Výkonnného výboru SZJ – dňa 17. 12. 2014 - Krišanda 

6.  Rôzne  

K bodu č. 1 

      Predsedkyňa Košického zväzu judo, Kittanová  Anna  privítala  prítomných zástupcov 

klubov a oboznámila  s programom zasadnutia  zástupcov klubov Košického a Prešovského 

kraja.     

K bodu č. 2 

     Zástupcovia klubov obdržali Súťažný kalendár schválený SZJ – konečnú verziu. Pani 

Kittanová upriamila pozornosť na oblastné súťaže na ktorých sme sa dohodli  na Vianočnom 

turnaji vo Vranove. Upozornila, že vzhľadom na to, že sa presunula VC  Martina, je potrebné 

presunúť 4. kolo  žiackej ligy.  Pán Kittan dal návrh upraviť termín ligy a Vianočného turnaja 

následovne: 4.kolo ligy presunúť na 5. decembra a Vianočný turnaj na 12. decembra. Všetky 

termíny a miesta konania súťaži boli potvrdené a doplnené do oblastného kalendára. 

Konečný kalendár nájdete na našej webovej stránke. 



Boli upresnené aj MK,  každý klub súhlasí s tým,  aby MK  všetkých kategórii sa konali.  

Usporiadateľom pre rok 2015  bude  klub ŠK Zemplín  Michalovce.  Bolo dohodnuté, že 

finančné prostriedky na organizáciu budú z poplatkov na ligu a zo štartovného za MK.  

K bodu č. 3 

     Správu o činnosti CTM Východ predniesol pán Franický. Správa obsahovala zoznam akcií,  

 účasť pretekárov na týchto akciách ako aj ich zameranie a finančné krytie. Tréner CTM 

hovoril o nízkej účasti na jednotlivých akciách. Dôvod nízkej účasti na akciách vidí v slabej 

spolupráci  oddielových trénerov.  

     Návrh na ďalší rok bude predložený po doplnení pretekárov do CTM na základe 

plánovaného výberu vo februári a podľa pridelených financií.  Pán Franický vyzval zástupcov 

klubov, aby nahlásili  mailom, vyplnili formulár, ktorý bol zaslaný na kluby pretekárov do 

výberu do CTM, keďže ešte nemá návratky od všetkých klubov. 

K bodu č. 4 

     Pani Krišandová vyzvala zástupcov klubov, či súhlasia aby v ďalšom roku boli pre zaradenie 

do rankingu listu  na rok 2015 tie isté súťaže ako v minulom roku –  M SR, MK, žiacka liga, VC 

Bardejova,  VC Michaloviec, Vianočný turnaj.  Novoročný turnaj sa ráta do nového roka. 

K tomuto návrhu nemal nikto pripomienky. 

     Pani Kittanová navrhla nové bodovanie pre  družstvá a to podľa bodovania v rankingu listu 

a to z toho dôvodu, že v bodovaní družstva sa objavia body aj za pretekára, ktorý z dôvodu, 

že bol sám a nemohol byť zaradený  do inej váhovej kategórie, získava body podľa pravidiel  

rankingu listu.  Zároveň bolo dohodnuté, ak pretekár bude sám vo váhe, je na rozhodnutí 

trénera, či ho zaradí do súťaže , alebo nebude súťažiť. Do  súťaže družstiev sa započítavajú 

len body z ligy.  

 

K bodu č. 5 

     Pán Krišanda podal informácie zo zasadnutia VV SZJ  

- Bol odsúhlasený rozpočet na CTM – 2 500 EUR 

- Informoval o systéme líg SR – Liga mužov – Extraliga – prihlásených 7 družstiev, 

systém ako v roku 2014 

liga dorastencov – systém ako v roku 2014 – 4 kolá jednotlivcov, na poslednom kole 

bude vyhodnotenie 3 najlepších družstiev 

liga žien, junioriek a dorasteniek – systém družstiev- ako v roku 2014, so zmenou 

v podmienkach štartu dorasteniek. Štartovať môžu dievčatá, ktoré sú už prvým rokom 

v kategórii dorasteniek a sú nositeľkami minimálne 6. Kyu. 



- Schválená výška štartovného na M SR vo výške 10 Eur/ pretekár  

- Informácia o elektronickom evidenčnom systéme – do 31. 3. 2015 budú môcť 

pretekári na súťažiach sa preukázať preukazom judo, po tomto termíne sa bude 

možné preukázať už len novou evidenčnou kartou 

- Prevoz techniky na majstrovské súťaže a ligy SZJ – zväzovým administrátorom bol 

schválený pán Zagorov . má na starosti dovoz potrebnej elektronickej techniky na 

majstrovské súťaže SZJ  a ligy. Druhým administrátorom bol schválený pán Franický. 

Časť techniky bude prevezená do Popradu a podľa miesta organizovania súťaže 

prevezená na určené miesto,  na krajské a oblastné súťaže - k zodpovednosti 

zväzového administrátora Zagorova. 

 

K bodu č.6 

     Pani Kittanová sa spýtala zástupcov  klubov, kto sa zapojil do nejakej ligy. Keďže záujem 

zo strany klubov nebol, pán predseda a tréner CTM vyzvali trénerov aby sa spojili a 

vytvorili družstvo pri niektorom klube a dohodli sa na podmienkach spolufinancovania. 

Keďže ani po druhej rozprave sa nikto neprihlásil, že pôjde do ligy, dohodlo sa , že tréneri 

a predsedovia klubov sa majú dohodnúť, kto pôjde do ligy a kto komu dá pretekárov, 

pretože pretekári zaradení do CTM  by mali štartovať v lige. 

Vyúčtovanie voľnej čiastky dodávam, pretože tam nebolo prednesené 

237, 96 ceny pre pretekárov 

116,64 EUR – ŠTK, KR 

100,25 EUR – spravovanie web stránky 

136,60  EUR - odvody a daň  

Spolu  591,45 EUR 

Uznesenie. 

Zasadnutie berie na vedomie: 

- Program zasadnutia 
- Správu o činnosti CTM  Východ 

- Informácie zo zasadnutia Výkonného výboru SZJ zo dňa 17. 12. 2014  

Zasadnutie schválilo: 

- Kalendár súťaži Východoslovenského regiónu na rok 2015 

- Usporiadanie MK všetkých kategórii  v regióne Východ – finančné prostriedky na 

organizáciu budú  z poplatkov ligy 



- Zaradenie súťaži do ranking listu – jednotlivci 

- Systém hodnotenia klubov  pre rok 2015  

Zasadnutie ukladá .  

Doplniť kalendár SZJ a zverejniť na stránke  www.judovychod.sk  

Zod: Krišandová                                                                                                                     

Ter: do 30. 1. 2015    

 

Zapísala:  Kittanová  Anna   


