
      Košický zväz judo  

     Prešovský zväz judo    

 

 

Zápisnica č. 2/2015 zo stretnutia zástupcov klubov Východoslovenskej oblasti 

 

Termín: 26. 9. 2015 – 3. kolo ligy 

Miesto:  Vranov nad Topľou 

Prítomní:  13 členov, s hlasom rozhodujúcim 11 členov 

 

Program zasadnutia: 

1   Informácia o blížiacich sa ME do 23 rokov 

2   Nahlásenie  zástupcu do výkonného výboru SZJ za Prešovský kraj 

3   Prerokovanie výšky licenčnej známky na rok 2016 

4   Rôzne 

 

Bod č. 1    

Pán Krišanda Ján informoval o blížiacich sa ME do 23 rokov 

- Termín konania ME 23.11 – 25. 11 2015  - Bratislava 

-  Je možné zabezpečiť vstupenky na všetky dní pre kluby a športovcov. Cena 

vstupenky 10 € na tri dni, pričom kluby zaplatia SZJ  2 €. 8 € zostáva klubom 

ako príspevok SZJ oddielom na činnosť. 

- Bude spoločné vystúpenie žiakov , je pripravená skladba, kto má záujem 

s deťmi  sa zapojiť, nech sa  prihlási na SZJ, podklady k vystúpeniu budú 

zverejnené na stránke SZJ 

- Príležitosť štartovať na ME23 dostane čo najviac pretekárov SZJ.  

- Kto chce pomôcť pri organizácii, nech sa prihlási na sekretariáte SZJ 

 

 

 



Bod č. 2   

 Pani Krišandová informovala, že z pracovných dôvodov sa pán Mikuláš Svoreň nemôže 

zúčastňovať  zasadnutí Výkonného výboru SZJ, preto je potrebné nahlásiť nového zástupcu 

Prešovského kraja. Zástupcovia Prešovského kraja si odsúhlasili pána Stanislava Mlynariča 

z Bardejova. Pani Kittanová nahlási túto zmenu na SZJ v čo najkratšom čase. 

 

Bod č. 3 

Pán Krišanda Ján tlmočil návrh Predsedníctva SZJ o zvýšení licenčnej známky na ďalšie 

obdobie  na 15 Eur. Tento návrh je  potrebné prerokovať na zasadnutí a tlmočiť svoje 

stanovisko na najbližšom Výkonnom výbore. Zvýšenie licenčnej známky prinesie väčší 

príjem financií do krajov - to bol dôvod návrhu. 

Hlasovanie               za              10 hlasov 

                                 proti            0 hlasov 

                                 zdržal sa      1 hlas   

 

Bod č. 4    

Pani Kittanová  informovala o zmene na poste generálneho sekretára SZJ, je ním pán Pisoň 

Peter,  

administratívny pracovník SZJ  - Michal Doner V prípade otázok, potrieb a informácii sa 

obracajte na týchto členov sekretariátu SZJ. 

Došlo aj k zmene poštovej adresy SZJ -  Trnavská cesta – 39,  831 04  Bratislava 

Pán Kittan informoval, že školenia trénerov, rozhodcov skúšobných komisárov sa konajú 

vrámci Slovenska. Východ tieto školenia nerobí, preto sledujte stránku SZJ, kde získate 

informácie o najbližších školeniach . Pokiaľ je záujem o nejaké školenie, zašlite žiadosť na 

príslušnú komisiu a podľa záujmu sa školenie môže uskutočniť. 

 

 

Zapísala  Kittanová  Anna 

 

 

 



 


