
      Košický zväz judo  

     Prešovský zväz judo    

 

Zápisnica č. 3/1015 zo stretnutia zástupcov klubov Východoslovenskej oblasti 

 

Termín: 5. 12. 2015 

Miesto:  Bardejov – pred 4. kolom ligy 

 

 

Program: 

1  Výberové konanie na post trénera CTM Východ 

2   Prerozdelenie voľnej čiastky Východoslovenskej oblasti 

3   Kalendár na rok 2016 

4   Rôzne 

 

Bod č. 1 

Pani Kittanová informovala o tom, že končí obdobie trénera CTM. Zo SZJ boli zaslané na 
oddiely a na stránke SZJ sú zverejnené informácie o výberovom konaní. Do výberového 
konania sa môže prihlásiť ten uchádzač, ktorý spĺňa uvedené podmienky. Kraje majú 
spomedzi uchádzačov vybrať trénera za svoj kraj, návrh na menovanie trénera je potrebné 
predložiť na SZJ do 18. 1. 2016.  

 Uchádzači o trénera CTM zašlú svoje Plány a koncepciu práce CTM mailom pani Kittanovej, 
tá rozpošle na kluby, aby sa každý mohol s plánmi oboznámiť.    

Výber trénera CTM sa bude konať na zasadnutí klubov Východoslovenskej oblasti dňa 

13. 1. 2016 v Prešove / termín bol dohodnutý na stretnutí /   

 

Bod č. 2 

Voľná čiastka pre rok 2015 činí 922 Eur. 

Bolo dohodnuté prerozdelenie voľnej čiastky na:     



-     nákup cien pre jednotlivcov a kolektívy 

-     nákup aparatúry pre potreby klubov 

-   vecná odmena pre Kincelovú Dominiku za reprezentáciu na ME a Európskom pohári 

-   činnosť ŠTK a KR 

-   vedenie a spravovanie web stránky 

 

Bod č. 3 

Kalendár SZJ je k dispozícii na stránke SZJ. Pán Kittan pripraví rozpis našich krajských 
súťaži, kola ligy a kto má záujem o nejakú súťaž, alebo kolo ligy pošle mailom, a potom sa to 
odsúhlasí na zasadnutí. 

 

Bod č. 4   

Pán Krišanda informoval prítomných, že výška licenčnej známky na rok 2016 sa meniť 
nebude, jej hodnota zatiaľ zostáva na 10 Eur. 

Pán Franický Miroslav informoval prítomných že v kraji sa konajú súťaže, ktoré nie sú 
schvaľované ŠTK, že sa konajú súťaže pod hlavičkou Východu, čo je v rozpore s predpismi 
SZJ, preto je potrebné dať tieto veci na pravú mieru.  

Pani Kittanová navrhla, predvolať osobne pána Marušina Jaroslava na zasadnutie, aby 
vysvetlil tieto skutočnosti. 

 

 Zapísala   Kittanová  Anna 

 

 


