
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Krajského zväzu judo v Michalovciach, 8.1.2022 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení:  

Rastislav Král, Franický Miroslav 

 

 

1. Otvorenie: Kittanová, Krišanda 

Po zrátaní hlasov zúčastnených delegátov je zasadnutie uznášaniaschopné. 

2. Bol schválený program zasadnutia jednohlasne. 

3. Kontrola uznesení 

Kittanová – zhodnotila plnenie uznesení. Uznesenia boli splnené. 

4. Zhodnotenie činnosti za rok 2021 

Kittanová: Vyhodnotila uskutočnenú súťaž a vyhotovený ranking list. 

 

1.Uznesenie: 

Nakoľko sa v roku 2021 uskutočnila iba jedna súťaž, navrhla, aby sa vyhodnotenie za 

rok 2021 nevykonalo 

        Prijaté: jednohlasne 

Ruják: Súťaž bola iba jedna, nemal možnosť pracovať na ďalších veciach. 

Kincelová: Zhodnotila súťaž po stránke rozhodcov, nevyskytli sa žiadne problémy. 

 

Návrh na jedného inštruktora, a to Kohúta Viliama z dôvodu, aby hodnotenie rozhodcov 

bolo jednotné a ustálené 

2.Uznesenie: 

Odsúhlasený inštruktor na súťažiach Vsl.oblasti judo – Kohút Viliam. 

        Súhlasí: 15 

        Zdržal sa: 2 

V prípade neprítomnosti inštruktora na súťaži, úlohu preberá hlavný rozhodca. 

 

5. Správa o činnosti CTM za uplynulé obdobie 

Čopák: Zhodnotil prácu CTM Východ, oznámil, že správy zo všetkých akcií CTM 

Východ sú zasielané na SZJ. V budúcnosti bude zasielať správy aj predsedom oddielom 

Vsl.oblasti judo. 

Napriek obmedzeným podmienkam trénovania sa snažil športovcov sústrediť v rôznych 

kempoch (bubline), a to aj v spolupráci s p. Lenčešom vo Vysokých Tatrách. 

Zúčastnil sa s pretekármi aj zahraničného turnaja v Budapešti, odkiaľ sa vrátili aj 

s medailovými umiesteniami. 

Absolvovali aj kemp v B.Bystrici a kemp v Poľsku – Jaslo. 

Vysvetlil nemožnosť vykonávania samostatného sústredenia, nakoľko nie všade sa dalo 

trénovať a taktiež pretekári z rôznych klubov nemali potrebnú kondíciu a trénovanosť. 



Z tohto dôvodu hrozili zranenia, čo sa aj vo zvýšenej miere ukázalo na uskutočnených 

kempoch. 

Na MSR sa pretekári CTM Východ  - medailovo sa  umiestnilo okolo 8 pretekárov. 

Krišanda – doplnil, že prácu CTM zhodnotili aj na VV SZJ, kde práca CTM Východ 

bola najviac kritizovaná zo strany niektorých členov VV, najviac od p. Franického. 

Napriek tomu, že v tom čase CTM Západ nedodal ani jednu správu o činnosti a za celú 

pridelenú sumu na činnosť CTM Západ zorganizovali iba jedno sústredenie v Šamoríne, 

toto CTM nebolo zo strany účastníkov VV SZJ kritizované. 

Krišanda, ako aj ďalší kluboví tréneri s činnosťou CTM Východ boli veľmi spokojní.  

Mlynarič – navrhol, že je dobré pozývať na sústredenia aj iné deti z oddielov, nakoľko 

je to pre nich motivačné vidieť a trénovať s budúcimi reprezentantmi. Samozrejme 

v období, ktoré je tomu nápomocné. Taktiež spoločné sústredenia s ostatnými CTM sú 

prínosom z hľadiska sparingu pre pretekárov. 

Kittanová – navrhla, aby nielen správy, ale aj vyúčtovanie sústredenia boli zverejnené 

na webe. 

Krišanda – správy CTM Východ sú zverejňované, CTM ako zložka SZJ svoje finančné 

vyúčtovanie predkladá SZJ. Toto vyúčtovanie je v súlade so zákonom zverejnené 

v dokumentoch na webovej stránke SZJ. 

 

3.Uznesenie: 

Vyzdvihujeme prácu CTM Východ pod vedením Gabriela Čopáka a vyslovujeme 

spokojnosť s jeho prácou za uplynulé obdobie. 

         Súhlasí: 16 

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 1 

 

6. Čerpanie finančných prostriedkov  za rok 2021 

Kittanová – predložila čerpanie voľnej čiastky za rok 2021, kde neboli finančné 

prostriedky vyčerpané a boli presunuté na rok 2022. Spolu s pridelenou finančnou 

čiastkou na rok 2022 má Vsl.zväz judo k dispozícii čiastku 1408,60 eur. 

 

7. Návrh  na prerozdelenie voľnej čiastky  pre oblasť Východ  na rok 2022 

4.Uznesenie: 

Predsedníctvo súhlasí s čerpaním voľnej čiastky pre potreby oblasti Východ a zvyšnú 

časť doporučuje presunúť čerpanie pre CTM Východ. 

         Súhlasí: 17 

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 0 

 

Predseda Prešovského zväzu judo Ing. Miroslav Franický sa vzdal ku dňu 31.12.2021 

funkcie, predsedníctvo Prešovského zväzu judo vzalo na vedomie vzdanie sa jeho 

funkcie. 

Z uvedeného dôvodu bolo vyhlásené výberové konanie na miesto predsedu 

Prešovského zväzu judo. 

Návrh na predsedu Prešovského zväzu judo prišiel z troch oddielov, kde bol navrhnutý 

Ing. Jozef Lenčéš, ako jediný kandidát, ktorý s kandidatúrou súhlasí. 

 



 

8. Voľba predsedu Prešovského zväzu judo 

Kandidát: Ing. Jozef Lenčéš 

         Súhlasí: 6 

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 1 

5.Uznesenie: 

Za predsedu Prešovského zväzu judo bol zvolený Ing. Jozef Lenčéš. 

Lenčéš: 

Poďakoval za dôveru a verí, že prispeje k rozvoju juda na východe, hlavne detí. 

 

9. Voľba  trénera CTM Východ 

Prihlásení kandidáti: 

Jozef Lenčéš 

Gabriel Čopák 

Ján Arendáč 

Erik Franický 

 

Jozef Lenčéš: vzdáva sa kandidatúry na trénera CTM Východ 

Gabriel Čopák: vzdáva sa kandidatúry na trénera CTM Východ 

Ján Arendáč: predniesol svoje vízie ako trénera CTM Východ, poukázal na fakt, že sa 

mládeži venuje už dlhodobo, zúčastňoval sa ako asistent trénerov CTM Východ 

v predchádzajúcich obdobiach. Má výborné kontakty aj v zahraničí, ktoré chce v práci 

využiť. 

Anna Kittanová predniesla písomné stanovisko kandidáta na trénera CTM Východ 

Erika Franického, ktorý uvádza, že si trénerský kvalifikačný stupeň, ktorý doposiaľ 

nevlastní, v blízkej dobe bude dokončovať a chce využiť svoje skúsenosti s prácou 

s mládežou ako tréner CTM. 

 

6.Uznesenie: 

Vsl. zväz judo schválil verejné hlasovanie. 

         Súhlasí: 17 

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 0 

 

7.Uznesenie: 

Za trénera CTM Východ bol zvolený Ján Arendáč. 

         Súhlasí: 17 

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 0 

10. Súťaže na rok 2022 – návrh 

Navrhnuté súťaže boli zaznamenané do kalendára SZJ. 

Do Ranking listu 2022 sú zaradené tieto súťaže: 3 kolá ligy žiakov a dorastencov, 

Majstrovstvá kraja, MVC Michalovce, MVC Poprad, Bardejov Judo Open. 

Súhlasí: 17 

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 0 



11. Informácie zo zasadnutí VV SZJ 

Krišanda: 

Podal informáciu z posledných zasadnutí VV SZJ. 

Informoval o projekte „Tréneri v škole“, informácie sú uvedené aj na webe SZJ. 

 

12. Rôzne 

Krišanda: Oboznámil s potrebnou úpravou kvalifikačných stupňov trénerov v centrálnej 

evidencii, po úprave  je potrebné skontrolovať si svoje údaje a prípadné nezrovnalosti 

nahlásiť a predložiť dokumenty na zápis zmien. 

Oddiel ŠK Zemplín Michalovce zapožičalo svoju starú tatami pre Fakultu športu 

v Prešove. 

Kittanová: Uvažuje o odovzdaní svojej funkcie predsedu Košického kraja judo a bude 

ešte nápomocná novozvolenému predsedovi Prešovského zväzu judo.  

Šperňák: Pozval na JUDO CAMP 2022 v termíne od 22.8.-27.8.22 na Poráč. 

Rožňava: Klub trénuje v škole, momentálne boli tréningy zakázané. Mesto sa snaží 

pomáhať. Zakúpilo pre oddiel športové pomôcky. Ivana Mikolajová má platnú licenciu.  

Trebišov: Pomaly sa rozbiehajú, hľadajú možnosti podpory aj zo strany mesta Trebišov. 

Trénujú v Cirkevnej škole v Trebišove, podmienky majú dobré. Majú pomerne dosť 

pretekárov. 

Bardejov: Zúčastňujú sa turnajov v Poľsku. 

Sobrance: Trénuje Anna Kittanová, po získaní kvalifikácie trénera aj Eva Koreňová,   ak 

je potrebné pomáha aj Jozef Volek. Trénujú na ZŠ. 

Poprad-Lenčéš: Trénuje sám,  k dispozícii dvaja mladí budúci tréneri, ktorí sa zúčastnia 

najbližšieho školenia trénerov. Trénujú vo vlastných priestoroch. 

Trénuje sa aj v Spišskom Bystrom. 

Michalovce: Vyhrali projekt na modernizáciu posilňovne, ktorá bude slúžiť judistom. 

SNV: Keďže trénujú na ZŠ I.Kožucha, kde rozkladajú tatami, telocvičňa od novembra 

nie je k dispozícii, takže netrénujú. Majú 70 detí, chcú trénovať. Majú navrátilca trénera 

Matúša Konárskeho, trénerov majú dosť, čakajú na uvoľnenie opatrení. V lete 

organizujú kemp v Poráči. 

V spolupráci s mestom by sa mohla poriešiť tréningová hala, sú na to vhodné priestory. 

 

 

 

 

Zapísala:  Mária Krišandová 

 

 

Overila:     Anna Kittanová  


