
ZÁPISNICA č. 1/2023 

zo zasadnutia Košického a Prešovského zväzu judo  (ďalej aj „KaPZJ) vo Vranove n.T., 
19.2.2023 

Prítomní:  
Lenčéš Jozef, Krišanda Ján, Mlynarič Stanislav, Kohút Viliam, Arendáč Ján,  
Babjak Marek, Kincelová Dominika, Rujak Milan, Krišandová Mária,  
Demčáková Zuzana, Volek Jozef, Mikolajová Ivana 
Ospravedlnení: 
Gecko Ján, Šperňák Branislav 
Neprítomní:  
Janič Marek, Marušin Jaroslav, Franický Miroslav, Kundisová Andrea,  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Prezentácia 
3. Predloženie plánu činnosti CTM východ na rok 2023 
4. Schválenie plánu činnosti CTM východ na rok 2023 
5. Schválenie odmeny pre trénera CTM východ 
6. Zmena poplatku za štartovné na súťažiach KaPZJ 
7. Informácia z posledného zasadania VV SZJ 
8. Rôzne 
9. Ukončenie 

 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril Jozef Lenčéš, predseda Prešovského zväzu judo a člen výkonného 
výboru SZJ. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom a zároveň prebehla 
kontrola mandátov za rok 2022. 
Program bol schválený tak, ako bol prednesený. 

Za: 18 
        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 

2. Prezentácia 
Po zapísaní zúčastnených do prezenčnej listiny Jozef Lenčéš uviedol, že je zasadnutie 
uznášaniaschopné. Dohromady majú prítomní členovia 18 hlasov. 
 

3. Predloženie plánu činnosti CTM východ na rok 2023 
Ján Arendáč, tréner CTM východ informoval prítomných o cieľoch CTM,  plánoch 
prípravy a harmonograme súťaží a kempov, ktoré by chcel s pretekármi absolvovať, 
avšak je limitovaný nízkym objemom pridelených finančných prostriedkov zo strany 
SZJ. 
Uvedený materiál je Jánom Arendáčom priložený v prílohe zápisnice. 
 

4. Schválenie plánu činnosti CTM východ na rok 2023 
KaPZJ schválil plán činnosti CTM východ na rok 2023 bez pripomienok. 



 Uznesenie č. 1/23: KaPKJ schvaľuje plán činnosti CTM Východ na rok 2023 a 
poveruje člena VV SZJ za východ p. Jozefa Lenčéša  predložením plánov na 
najbližšom VV SZJ. 

Za: 18 
        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  

5. Schválenie odmeny pre trénera CTM východ 
KaPZJ konštatuje, že nakoľko je v platnosti Finančno – ekonomická smernica SZJ 
č. 1/2023 (ďalej len „smernica“), schválená VV SZJ 14.1.2023, ktorá pojednáva 
o odmeňovaní trénerov CTM a ktorej úpravu navrhol p. Martin Pisoň, KaPZJ je 
povinný riadiť sa pri schvaľovaním odmeny pre trénera CTM východ v súlade 
s touto smernicou. V nej je uvedená základná mzda pre trénera, ktorý má II.KST, 
čo platí aj v prípade p. Arendáča, vo výške 250 eur (brutto)/mesiac. V čistom obdrží 
zamestnanec cca 175,36 eur a cena práce vychádza na cca 337,99 eur. To znamená, že 
pri pridelení dotácie na fungovanie CTM východ  zo strany SZJ vo výške 4996,30 eur, 
ostane po vyplatení mzdy trénera CTM (337,99 x 12(mes)=4055,88 eur) na činnosť 
CTM 940,42 eur/rok!  
Tak isto dôrazne poukazujeme na to, že bez platnej smernice o odmeňovaní 
trénerov resp. hociktorých zamestnancov nie je možné im vyplatiť mzdu, resp. 
akúkoľvek odmenu! 
 
Pozn: Ešte horšie je to v prípade CTM sever, kde tréner CTM sever, ktorý má III.KST 
a jeho mzda je 300 eur/mesiac, cena práce 405,6 eur (405,6 x 12=4867,20), tak po 
odrátaní mzdy z pridelenej dotácie vo výške 5074,07 eur ostane na činnosť CTM 206,87 
eur/rok. 
 
KaPZJ vyslovuje  výhradu voči koordinátorovi pre CTM, Rastislavovi Mezovskému, 
zamestnancovi SZJ, ktorý e-mailom upozornil trénera CTM Východ Jána Arendáča, 
ako si dovolil urobiť testy pre pretekárov CTM a prizvaných pretekárov. Arendáč 
zdôraznil, že testy boli vykonané na náklady vysielajúcich oddielov, čiže z rozpočtu 
schváleného pre CTM východ sa na to finančné prostriedky nečerpali, nakoľko ani dňa 
21.1.2023, kedy sa testy konali, ešte neboli zo strany SZJ pre CTM vyčlenené. (Tabuľka 
dotácií bola zverejnená v zápisnici VV SZJ P3/2023 zo dňa 6.2.23).  
KaPZJ konštatuje, že nie je normálne, aby pretrvával taký stav, že ku polovici 
februára nie je schválený, reprezentačný plán dorastencov a plány jednotlivých 
CTM! To máme čakať s prípravou pretekárov do júna?! Pán Mezovský by sa mal 
práve poukazovať na tieto skutočnosti a nie karhať trénerov za to, že urobia akciu 
pre pretekárov, ktorú SZJ nestojí ani jediné euro!  
Upozorňujeme na to, že ku dnešnému dňu nie je nikde zverejnená správa predsedu 
RRT Jozefa Sváteka za rok 2022! 
Viacerí členovia KaPZJ zdôrazňovali, že sa nedá centrálne metodicky riadiť CTM 
jednotne pri tak rozdielnych dotáciách pridelených na jednotlivé CTM (CTM západ 
9559,26 eur, CTM sever 5074,07 eur, CTM juh 6370,37 eru, CTM východ 4996,30 eur). 
Navrhujú preto autonómne riadenie a nie riadenie koordinátorom SZJ p. Mezovským. 
 
Zároveň poukazujú na nevhodné posudzovanie pridelenia pohyblivej čiastky pre CTM 
iba na základe jednej súťaže, a to MSR žiakov a žiačok a MSR dorastencov 



a dorasteniek. Malo by sa brať do úvahy dlhodobejšie hľadisko úrovne pretekára a nie 
výsledok z jednej súťaže, na ktorú, možno pre chorobu, možno pre iné nepredvídateľné 
okolnosti pretekár nemôže prísť. Vhodnou alternatívou by bol pravidelne 
aktualizovaný ranking list, ktorý sa z neznámeho dôvodu momentálne na SZJ netvorí, 
čo bolo po minulé roky samozrejmosťou. V ranking liste sú výsledky pretekára 
zaznamenané z viacerých turnajov a tým pádom aj objektívnejšie hodnotenie. 
 

 Uznesenie č. 2/23: KaPZJ žiada o autonómne riadenie CTM východ. 
Za: 18 

        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 

 Uznesenie č. 3/23: KaPZJ žiada VV SZJ na rok 2024  o prehodnotenie výpočtu 
pohyblivej čiastky na základe ranking listu a nie výsledkov jednej súťaže. 

Za: 18 
        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 

6. Zmena poplatku za štartovné na súťažiach KaPZJ 
Na návrh predsedu PZJ p. Lenčéša sa navrhuje výška štartovného na Lige žiakov 
a žiačok na 10eur/pretekár, na Majstrovstvách kraja 12 eur/pretekár. 

 Uznesenie č. 4/23: KaPZJ schvaľuje výšku štartovného na Ligu žiakov a žiačok 
na 10eur/pretekár, na Majstrovstvá kraja na 12eur/pretekár. 

Za: 18 
        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 

7. Informácia z posledného zasadania VV SZJ 
Informáciu podal p. Lenčéš. 
Prítomní členovia zobrali informáciu na vedomie. 
KaPZJ vzhľadom k neustálemu porušovaniu stanov SZJ, Zákona o športe, vnútorných 
smerníc a celoročných rozpisov dlhodobých súťaží vyslovuje, manipuláciou so 
zápisnicami VV SZJ vážne výhrady a  nespokojnosť s týmto stavom k vedeniu SZJ!  

 Uznesenie č. 5/23: KaPZJ žiada vedenie SZJ o dodržiavanie stanov SZJ, 
Zákona o športe, vnútorných smerníc a celoročných rozpisov dlhodobých 
súťaží. Zároveň žiada VV SZJ o úpravu konštatácie uznášania schopnosti 
VV SZJ zo dňa 20.1.2023, lebo nadpolovičná väčšina z 12 členov VV SZJ je 
7 fyzicky prítomných členov! Takže VV SZJ nebol na svojom zasadnutí dňa 
20.1.2023 uznášania schopný! 

 
Za: 18 

        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 
 
 



8. Rôzne 
P. Krišanda vzniesol výhrady k umiestňovaniu súťaží väčšinou na západ, konkrétne do 
Pezinka a Bratislavy, kedy aj po prvotnom pridelení súťaže 2. kola Ligy dorastencov do 
Vranova nad Topľou, túto súťaž presunuli taktiež do Pezinka. Pritom v Pezinku sa 
konalo aj 1.kolo, konajú sa tam aj aj česko-slovenské ligy dorastu a MSR dorastencov 
sú v Bratislave. 

 Uznesenie č. 6/23: KaPZJ navrhuje prideliť 2. kolo Ligy dorastencov do 
Vranova n.T. 

Za: 18 
        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 
Nakoľko sa p. Branislav Šperňák vzdal funkcie predsedu Košického zväzu judo, p. 
Kohút navrhuje za predsedu KZJ p. Gabriela Čopáka. 

 Uznesenie č. 7/23: KZJ volí za predsedu Košického zväzu judo p. Gabriela 
Čopáka. 

Za: 9 
        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 
Viacerí členovia KaPZJ vzniesli výhrady voči práci predsedu ŠTK Mareka Komloša. 
Ide o jeho nekompetentnosť a sústavné porušovanie súťažného poriadku a celoročného 
rozpisu ligových súťaží SZJ. 

 Uznesenie č. 8/23: KaPZJ vyjadruje Marekovi Komlošovi, predsedovi ŠTK 
nedôveru a navrhuje SZJ jeho odvolanie z predsedu ŠTK 

Za: 18 
        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 

 Uznesenie č. 9/23: KaPZJ žiada VV SZJ, aby sa zapodieval zápisnicami 
a uzneseniami zo zasadnutí Krajských zväzov juda (KZJ) a vo svojej zápisnici 
uvádzal závery z prerokovaní uznesení zo zasadnutí KZJ 

Za: 18 
        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0  
 
KaPZJ nesúhlasí so zvolaním mimoriadneho Generálneho zhromaždenia formou 
per rollam. Forma per rollam je forma hlasovania, nie zasadnutia GZ. Navyše 
voľba kontrolóra je tak zásadná a významná záležitosť, že členovia  SZJ musia 
mať možnosť spoznať osobne jednotlivých kandidátov na túto funkciu a určite si 
majú vypočuť koncepciu jednotlivých kandidátov na výkon tejto funkcie. Zároveň 
členom SZJ musí byť umožnené klásť otázky kandidátom na výkon funkcie 
kontrolóra SZJ!  

 Uznesenie č. 10/23: KaPZJ navrhuje zvolať mimoriadne Generálne 
zhromaždenie formou riadneho zasadnutia za minimalizovania nákladov SZJ t.j. 
SZJ zaplatí iba prenájom zasadacích priestorov.  



 Uznesenie č. 11/23: Žiada prizvať na mimoriadne zasadnutie pozorovateľa 
z MŠVVaŠ SR 
 

 Uznesenie č. 12/23: KaPZJ doporučuje do programu SZJ zaradiť bod odvolania 
členov RKK a navoliť nových členov RKK, ktorým bude predsedať nový 
kontrolór v súlade so stanovami SZJ a zaužívaným pravidlom, že ak je kontrolór 
napr. z Bratislavy zvyšní dvaja členovia RKK budú zastupovať región stred 
a región východ. Kandidátov na tieto funkcie si určia regióny a GZ ich 
deklaratívnym hlasovaním potvrdí. 
V Stanovach SZJ je uvedené: 

20.1. Revízna a kontrolná komisia (ďalej len RKK SZJ) RKK je kontrolným orgánom SZJ. 
Tvoria ju predseda a ďalší dvaja členovia RKK SZJ, ktorých volí GZ SZJ. Predseda 
RKK SZJ je súčasne kontrolór Zväzu. 

20.2. Člen RKK SZJ nemôže byť delegátom člena SZ), ktorý sa zúčastňuje na GZ SZJ s 
hlasovacím právom. 

P. Mlynarič informoval prítomných o zámere SZJ zriadením súťaže ČS ligy, avšak, 
nakoľko k tejto súťaži nie je doposiaľ vypracovaný rozpis súťaže, nevie podať žiadne 
bližšie informácie. 

 
P. Krišandová poukázala na nesúlad pridelenej čiastky  na  CTM v zápisnici VV SZJ č. 
P3/2023, ktorá uvádza čiastku pre CTM vo výške 41000 eur na rok 2023 a čiastky, ktorá 
je uvádzaná vo výške 40000 eur v tabuľke  v prílohe č. 1. zo zasadnutia VV SZJ dňa 
6.2.2023. 
 
 
Zapísala: Mária Krišandová 
 
 
Overil: Jozef Lenčéš 
 
 
 
 
 
 


