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19. dubna 2018 

 

Zápis č. 13 ze schůze výkonného výboru  

KSJu MSK, Ostrava 

Přítomni: Štefániková, Huja, Chobot, Frenštátský, Štefánik, Zeman 

Omluven: Sumara, Borbély 

 

Zprávy předsedkyně: 

1. vzhledem k nezájmu zájezd na European Open Praha nerealizován 

2. vyřízeny DPP za školení a zkoušky DAN (Borbély, Štefánik), seminář pro 

rozhodčí a trenéry (Huja, Chobot, Štefániková), DPP pro O.Liba (vedení 

CTS žactva) 

3. zajištěna pomoc u ukazatelů na ČP Ostrava 

4. KSJu uhradí náklady na lékaře na ČP Ostrava 

5. materiálně a finančně zajištěn ČP družstev žactva v Turnově 7.4.2018, 

kde krajský výběr opět vybojoval mistrovský titul, pod vedením O.Liba a 

M.Hvozdoviče 

6. příspěvky na činnost oddílům dle výsledků za loňský rok budou rozeslány 

na oddíly po kompletaci čísel účtů oddílů 

7. ČSJu zatím nedodal platby za licence 2017 ani zbývajících 5/12 z dotace 

z loňského roku 

Zprávy TMK: 

1. školení a zkoušky na stupeň DAN vykonány, akce vyúčtována 

2. úkol: zjistit možné termíny a podmínky pro školení zkušebních komisařů 

v roce 2018 

Zprávy KR: 

1. termín plánovaného školen nových rozhodčích MS kraje je 15.-17.6.2018- 

vedoucím akce je Fr. Huja, lektorkami K.Štefániková a H. Šfaříková, 

veškeré info sledujte na webu KSJu nebo dotazy směřujte na F.Huju 

2. předseda KR zažádal o dokoupení kravat  a odznaků pro rozhodčí a 

případně i návleků, VV schválil 



  

 

Krajský svaz JUDA  
 

 MS kraje 

 Vítkovická 3083/1 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava www.msksju.cz 
 
 

Zprávy STK: 

1. vzhledem ke stále se opakujícím problému se zápisem Kyu do centrální 

evidence svazu, kdy buď sportovci nejsou vůbec v evidenci nebo nemají 

platnou licenci, poplatek za záznam tímto propadá  a po nápravě je 

potřeba uhradit jej znovu. 

Důvodem je mrhání času předsedy STK, který musí vynaložit zbytečné 

úsilí k vyhledání osoby, která nesplňuje podmínky nebo v evidenci vůbec 

není. 

Dle soutěžního řádu není možné zkoušet jedince na vyšší Kyu, aniž by byl 

veden v evidenci- tj. bez zaplacené licence a bez evidenční karty!!!! 

Tato situace by tudíž vůbec neměla nastat, protože zkušební komisař je 

povinen tuto věc si zkontrolovat! Zkušební komisař se tímto může 

vystavit případnému disciplinárnímu postihu. 

2. úkol: pro SD 4.5.2018 vytvořit seznam statutárních zástupců jednotlivých 

oddílů. 

Různé: 

1. zakoupený dataprojektor a plátno byly využity pro seminář rozhodčích a 

trenérů. 

2. následující schůze proběhne v pátek 4.5.2018 na Varenské, prosím přijďte 

v hojném počtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Krajský svaz JUDA  
 

 MS kraje 

 Vítkovická 3083/1 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava www.msksju.cz 
 
 

 

 


