
Zápisnica  zo stretnutia zástupcov klubov dňa 13. 1. 2017 

 

 Prítomní:   

Šperňák  Branislav,   Arendáč  Ján,  Mlynarič Stanislav,  Olha Martin,  Kohút Viliam, Čopák  Gabriel, 

Kulik Ján,   Koreň Štefan,  Krišanda Ján,  Krišandová Mária, KZJ  KE Kittanová  Anna,   ŠTK - Kittan Peter 

Ospravedlnení:   

Svoreň Mikuláš, Marušin Jaroslav, Franický Miroslav, Leitmann Štefan, Kondáš Peter, Kundisová 

Andrea, Kmeťová Magda 

Neospravedlení:  

Gecko Ján,  Janič Marek,  Komloš Marek 

 

Program 

1. Zasadnutie otvoril Krišanda Ján, privítal zúčastnených, ktorí prišli napriek snehovej kalamite 

na cestách. Pani  Kittanová privítala zástupcov nových klubov, ŠK Kráľovce a JK Sobrance 

a popriala všetkým  prítomným v roku 2017 veľa zdravia a športových úspechov.  

        2.  Kittanová  Anna prítomných oboznámila s programom zasadnutia, ktorý bol  jednohlasne        

schválený.                                                      

 3.   Krišanda Ján informoval o zvýšenej sume za licenčné známky na rok 2017, ktoré sú za 15,00     

eur/rok (do konca januára za starých členov) a zároveň podal informáciu o nezvýšení tejto 

sumy v priebehu 5 rokov, ako aj dôvody  jej zvýšenia. Táto podmienka bola schválená na 

zasadnutí VV SZJ.  

Ďalej  pán Krišanda informoval o kritériách na finančný príspevok na mládež do 23 rokov 

podľa nového zákona o športe.  Ak klub bude spĺňať podmienky registrácie v zmysle  zákona , 

o športe /ku 30.9. kalendárneho roka zaregistrovať do evidencie SZJ členov s rodným číslom 

pretekára, prijať stanovy v súlade so zákonom../  Na kluby bude pridelená čiastka, ak 

prevyšuje sumu 20,00 Eur.  Je potrebné si preštudovať zákon o športe, ktorý nájdete na 

stránke SZJ. 

4.    Kittanová Anna informovala o vyčerpaní voľnej čiastky pridelenej na Vsl. oblasť za rok 2016, 

a to:  

 473,00 eur – pridelená voľná čiastka, čerpanie: 

 131,00 eur – medaily 

 249,00 eur – športové poháre oceneným 

  93,00 eur – časť zaplatená Webnode za správu web sídla „judovychod“ 

Krišanda Ján, ako predseda SZJ, informoval o približnom rozdelení voľnej čiastky na oddiely 

v roku 2017, čo zväzom vyplýva z nového zákona o športe. Výška tejto čiastky sa odvíja od 

výšky  dotácie zväzu z MŠ SR. Kľúč rozdelenia bude zverejnený na webovom sídle SZJ 

a povinnosťou oddielov musí byť prijatie stanov v súlade so zákonom o športe.  



Vzorové stanovy si môžu oddiely pozrieť na webe:  www.ucps.sk, t.j. Učená právnická spoločnosť. 

Link: https://docs.google.com/document/d/1QPw8u3rBM-nGtX7DD2BFkyrI8g_h9XHIE-

ybgLWvJlQ/edit 

5.   Rozdelenie  krajských súťaží: 

Na zasadnutí sa odsúhlasili súťaže zaradené do kalendára za oblasť  Východ, ktoré sa budú 

bodovať.  Sú  to 4 kolá žiackej ligy,  Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti – všetky 

kategórie,  Vianočný a Novoročný turnaj.   

 

Podľa záujmu zástupcov klubov sa rozdelili súťaže takto: 

22. 1. 2017   Novoročný turnaj  + vyhodnotenie najúspešnejších  jednotlivcov  za  2016 – BARDEJOV 

11. 2. 2017    1. Kolo ligy žiakov  -  SNV 

06. 5. 2017    2. Kolo ligy žiakov mini  + MK mladších a starších žiakov, dorastencov a dorasteniek,  

                        juniorov a junioriek, mužov, žien    -  MICHALOVCE 

01. 10.2017 alebo 15.10.2017    3. Kolo ligy žiakov  - VRANOV 

26. 11. 2017    4. Kolo ligy žiakov – BARDEJOV 

16. 12. 2017    Vianočný turnaj – VRANOV 

 

 6.  Rôzne:    

Pán Kittan informoval prítomných o súťažiach ktoré prebiehali v roku 2016. Na týchto 

súťažiach sa spolu zúčastnilo 716 pretekárov. Prebiehala liga žiakov, do ktorej sa zapojilo 10 

klubov z  11 registrovaných v regióne, 7 klubov sa zúčastnilo všetkých kôl, jeden klub ani 

jedného kola.  Majstrovstiev kraja sa zúčastnilo 90 pretekárov. To, že pribudli nové kluby, 

určite prispeje k zvýšeniu počtu pretekárov na súťažiach.  

 

Ďalej pán Kittan informoval o štruktúre rozhodcovskej činnosti v našom regióne. V našom 

regióne máme 12 činných rozhodcov, no  problém je v tom, že niektorí odchádzajú do škôl 

a tým nemôžu  v našej oblasti rozhodovať.  5 členov z nášho regiónu sa zapísalo na školenie 

rozhodcov, zatiaľ absolvovali iba jednu časť, ešte potrebujú všeobecnú a praktickú časť.  

 

Zároveň  informoval o zmenách v súťažnom poriadku, ktoré boli schválené VV SZJ a to: 

Kategória U 11 –  mení sa vekové rozpätie z 3 na 2 roky /10, 9 roční/ 

Kategória U 9 –  tiež sa mení na 2 roky /8, 7 roční/ 

Taktiež upozornil, že v tomto roku sa bude rozhodovať podľa nových pravidiel, takže by bolo 

dobré, aby sa všetci rozhodcovia a tréneri  zúčastnili   seminára  rozhodcov, ktorý sa má 

uskutočniť  28. 1. 2017. 

Pani Kittanová informovala, že nemáme v kraji úplnú evidenciu o tréneroch, skúšobných 

komisároch za jednotlivé kluby, čo by bolo potrebné doplniť a upozornila na to, že platnosť sa 

predlžuje absolvovaním seminárov.   

 

       Zástupcovia klubov berú na vedomie:   

- Informáciu o organizovaní Majstrovstiev kraja  dorastu, juniorov, dospelých 

- termíny a miesta konania krajských súťaži  

Zapísala:  Kittanová  Anna 

http://www.ucps.sk/

