
Z Á P I S N I C A    
z Valného zhromaždenia 

 
občianskeho združenia 

Slovenský zväz športového ju-jitsu 
IČO: 42 219 922, reg. číslo: VVS/1-900/90-39054 

so sídlom: Sládkovičova 454/16, 036 01 Martin (ďalej len „OZ“) 
 

konaného dňa 22.6.2022 o 17:00 hod. na ul. Československej armády 5524/26 
 

 
Prítomní členovia:   - počet zástupcov kolektívnych členov 8, v zmysle priloženej prezenčnej  
    Listiny 
 
 
Kľúč delegátov v zmysle Stanov SZŠJJ Článok 7.8 písm a,b,c,d, a článok 7.8 písm. e. 
  
SAI CLUB Martin     + 4 hlasy,  spolu 5 hlasov 
Progressive Gym    + 1 hlas,  spolu 2 hlasy 
Laugarício jiu-jitsu club  + 1 hlas,  spolu 2 hlasy 
Fight GYM     + 2 hlasy,  spolu 3 hlasy 
Klub Jiu-jitsu Žiar n. Hronom + 2 hlasy,  spolu 3 hlasy 
Jiu-jitsu Akadémia Bratislava  + 3 hlasy,  spolu 4 hlasy 
Bojové športy Žiar n. Hronom  + 2 hlasy, spolu 3 hlasy 
Gladiators Team Partizánske  + 1 hlas,  spolu 2 hlasy 
 
 
 
Program VZ: 
 

1. Otvorenie VZ a kontrola uznášaniaschopnosti VZ 
2. Poverenie viesť VZ 
3. Metodika vzdelávania a školenie trénerov 
4. Žiadosť o prijatie/neprijatia za kolektívneho člena Dracula Gym 
5. Stanovenie výšky členského príspevku kolektívneho člena a jednotlivca na sezónu 

2022/2023 
6. Záver 
 

Priebeh VZ: 
 
K bodu 1 

 
VZ otvoril predseda OZ Miroslav Ševčík, privítal prítomných a súčasne skonštatoval, že 
VZ bolo právoplatne zvolané, vzhľadom na prítomnosť všetkých členov je VZ 
uznášaniaschopné (prítomný sú všetci zástupcovia kolektívnych členov – 8 z 9 členov).  

 
 
K bodu 2 
 

Za vedenie VZ bol členmi Predsedníctva OZ navrhnutý: Miroslav Ševčík, nar.: 
22.12.1975, trvale bytom: Sládkovičova 454/16, Martin a za zapisovateľa: Jaromír 
Miterpach, nar. 29.1.1978, trvale bytom: Bystrička 351, 038 04 Bystrička.  
 
 

 
K bodu 3 

 
Predseda VZ predložil Valnému zhromaždeniu materiály o odbornej príprave v športe. 
Materiály boli predtým doručené všetkým členom VZ. Konkrétne sa jedná o par. 83-85 
Zákona o športe 440/2015 Z.z. a tiež vyhlášku 110/2016 o odbornej príprave na 
nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. Na základe uvedených materiálov bolo VZ 









navrhnuté aby poverilo Predsedníctvo o vypracovanie metodiky pre odbornú prípravu 
trénerov ju-jitsu a tiež aby Predsedníctvo v spolupráci s vysokou školou pripravilo 
školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa. Termín do konca roka 2022. 

 
Po tomto návrhu boli členovia VZ aby predniesli svoje pripomienky, prípadne odlišné 
názory. 
 
Nikto s prítomných sa nevyjadril 
 
Po predložení návrhu sa prešlo k hlasovaniu.  
 
 

Hlasovanie:   
      Za  100%  hlasov (24 hlasov) 
      Proti  0 % hlasov (0 hlasov) 
      Zdržal sa 0 % hlasov (0 hlasov) 

 
Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné  
 

u z n e s e n i e  č. 1/2022: 
 

VZ poveruje Predsedníctvo vypracovaním metodiky pre odbornú prípravu trénerov 
1. – 3. kvalifikačného stupňa a v spolupráci s vysokou školou zorganizoval 
školenie trénerov ju-jitsu 1. kvalifikačného stupňa. Termín – do konca roku 2022. 
 

K bodu 4 
 
Valnému zhromaždenie bola predložené žiadosť o prijatie za kolektívneho člena od OZ 
Dracula GYM, IČO: 42 310 920. O tejto žiadosti nerozhodlo Predsedníctvo a preto bola 
predložená VZ. Pred hlasovaním boli členovia VZ vyzvaní aby sa k žiadosti vyjadrili: 
 
Dôležité vyjadrenie členov VZ 
 
Marián Jakubík – Dočasne by som ich neprijal, lebo sa doteraz nezúčastňujú podujatí 
organizovaných SZŠJJ. Ak začnú chodiť tak sa po polroku môže ich žiadosť 
prehodnotiť. 
 
Peter Stročínsky – Ak sa začnú v nasledujúcej sezóne zúčastňovať súťaží tak nech ich 
Predsedníctvo prijme. 
 
Po vyjadreniach členov VZ sa pristúpilo k hlasovaniu o prijatí/neprijatí za 
kolektívneho člena OZ Dracula GYM. 
 

Hlasovanie:   
      Za prijatie  0%  hlasov (0 hlasov) 
      Proti prijatiu 100 % hlasov (24 hlasov) 
      Zdržal sa  0 % hlasov (0 hlasov) 

 
Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné  
 

u z n e s e n i e  č. 2/2022: 
 

VZ na základe Článku 7, bod 7.14 Stanov SZŠJJ neprijíma za kolektívneho člena 
OZ Dracula GYM, IČO: 42 310 920. V prípade ak sa športovci OZ Dracula GYM 
začnú zúčastňovať podujatí, tak si po uplynutí lehoty 6 mesiacov môže Dracula 
GYM opätovne podať žiadosť o prijatie do SZŠJJ. 
Zároveň VZ zaväzuje Predsedu SZŠJJ o zaslanie stanoviska žiadateľovi.  
 
 
 



K bodu 5 stanovenie ročného členského príspevku pre kolektívneho člena 
a jednotlivca. 

Členom VZ bol predložený návrh (ktorý si mali možnosť predtým naštudovať) aby bol 
stanovený ročný členský príspevok 100 eur pre kolektívneho člena SZSJJ.  
Príspevok pre každého jednotlivca registrovaného v Informačnom systéme športu bude 
na sezónu 2022/2023 1 euro. Po predložení návrhu sa bez ďalšej diskusie prešlo 
k hlasovaniu. 

 
Hlasovanie:   

      Za  100%  hlasov (24 hlasov) 
      Proti  0 % hlasov (0 hlasov) 
      Zdržal sa 0 % hlasov (0 hlasov) 

 
Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné  
 

u z n e s e n i e  č. 3/2022: 
 

VZ ako najvyšší orgán schvaľuje výšku ročného členského príspevku na sezónu 
2022/2023 pre kolektívneho člena 100 eur a pre každého člena registrovaného 
pod kolektívnym členom v registračnom systéme športu 1 euro. 
Zároveň VZ poveruje členov Predsedníctva vypracovaním platobného predpisu na 
platenie členských poplatkov do 30. júla 2022. 

 
 
K bodu 6 záver 
 

 
Predseda VZ Miroslav Ševčík vyzval prítomných na vyslovenie námietok alebo 
pripomienok k priebehu VZ, spôsobu hlasovania, výsledkom jednotlivých hlasovaní 
a k prijatým uzneseniam. 
 
Nakoľko nikto nevzniesol žiadne námietky či pripomienky k priebehu VZ, spôsobu 
hlasovania, výsledkom jednotlivých hlasovaní a k prijatým uzneseniam, predseda VZ 
Miroslav Ševčík konštatoval, že vyššie uvedené prijaté uznesenia VZ sú pre OZ záväzné 
a členovia OZ sú povinní zabezpečiť ich realizáciu. 
 
Predseda OZ Miroslav Ševčík sa týmto zaväzuje že, do 30 dní zašle oznámenie 
štatutárovi OZ DRACULA GYM  rozhodnutí VZ 
 
Členovia Predsedníctva sa týmto zaväzujú do 30. júla 2022 vypracovať platobný predpis 
na platenie ročných členských príspevkov a jeho zaslanie všetkým kolektívnym členom 
do 5. augusta 2022. 
  
Členovia OZ sa v závere zaviazali, že budú aktívne pracovať na rozvoji OZ, budú sa 
podieľať na výchove mládeže a svoju aktívnou činnosťou a pozitívnym prístupom budú 
vplývať na rozvoj OZ. 
 
Na záver predseda VZ Miroslav Ševčík všetkým prítomným poďakoval za účasť. 

 
 

V Martine dňa: 22.6.2022 
 
 

 
Predseda:   _________________________   

 
 
 

Zapisovateľ:  _________________________                      
 
 
 



 
Z Á P I S N I C A    

z Valného zhromaždenia 
 

občianskeho združenia 
Slovenský zväz športového ju-jitsu 

IČO: 42 219 922, reg. číslo: VVS/1-900/90-39054 
so sídlom: Sládkovičova 454/16, 036 01 Martin (ďalej len „OZ“) 

 
konaného dňa 22.6.2022 o 17:00 hod. na ul. Československej armády 5524/26 

 
 
1. Za SAI CLUB Martin – kolektívny člen 
  Miroslav Ševčík – funkcia v OZ SAI CLUB Martin - štatutár 
  nar.: 22.12.1975, bytom: Sládkovičova 454/16 Martin,    ______________________ 
           podpis 
 
2. Za Progressive Gym – kolektívny člen  
  Jaromír Miterpach – funkcia v OZ Progressive Gym - štatutár          
            nar.: 29.1.1978, bytom: Bystrička 351, 038 04 Bystrička   ______________________ 
           podpis 
 
3. Za Laugarício Jiu-jitsu Club – kolektívny člen  
  Peter Svat – funkcia v OZ Laugarício Jiu-jitsu Club - štatutár 
  nar.: 1.3.1967, bytom: Goliána 8, 911 01 Trenčín   ______________________ 
           podpis 
 
4. Za Fight GYM - kolektívny člen 
  Marián Jakubík – funkcia v OZ  - štatutár  
  nar.: 3.12.1993, Inovecká ul. 973/33, Bánovce n. Bebr.   ______________________ 
           podpis 
 
5. Za Klub Jiu Jitsu Žiar nad Hronom – kolektívny člen  
 Jaroslav Bičár – funkcia v OZ Klub Jiu Jitsu Žiar nad Hronom - štatutár    
 nar.: 27.9.1971, bytom: Pitelová 50, 966 11 Žiar nad Hronom    _____________________ 

          Podpis 
 

6. Za Jiu Jitsu Akadémia Bratislava – kolektívny člen  
 Michal Kukumber – funkcia v OZ JIU-JITSU Akadémia  
  Bratislava – poverený člen 
 nar.: 21.2.1990, bytom: Mojzesova 24, 90201 Pezinok      _____________________ 

          Podpis 
 

7. Za Bojové športy Žiar nad Hronom – kolektívny člen  
 Peter Stročinský – funkcia v OZ Bojové športy  Žiar nad Hronom - štatutár     
  nar.: 11.10.1980, bytom: Pod Vŕšky 804/3, 965 01 Žiar nad Hronom  _____________________ 

          Podpis 
 

8. Za ŠK MMA Psycho team Košice a Shotokan karate Košice – Kolektívny člen 
 René Excel – funkcia v OZ ŠK MMA Psycho Team Košice 
        A Shotokan karate Košice – štatutár 
 nar.: 28.10.1974, bytom: Čordákova 1209/6 040 23 Košice    _____________________ 

          Podpis 
 
9. Za Gladiators Team Partizánske – Kolektívny člen        
 Marek Herda – funkcia v OZ Gladiators Team Partizánske - štatutár 
        Nar. 12.12.1978, bytom: Židovská 11, 81101 Bratislava    _____________________ 

          Podpis 
  

 
 

 
 

 
 
 




















