UZNESENIE z
Konferencie Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKBU )
konanej v Radave, rekreačnom stredisku Iveta dňa 26.11.2016

1.) V úvode konštatoval viceprezident SFKBU JUDr. Martin Jarabica, že konferencia je
uznášaniaschopná vzhľadom na účasť 22 z 26 členských klubov.
2.) Konferencie zvolila zapisovateľa p. Františka Komoru a overovateľa zápisnice p. Rastislava
Kolčáka.
3.) Konferenciu ďalej viedol prezident SFKBU pán Daniel Baran.
4.) Konferencia schvaľuje :
a) Program Konferencie SFKBU
b) Rokovací poriadok konferencie so zmenou ( v texte nahradiť termín zväz termínom
federácia)
c) Volebný poriadok so zmenou
d) Disciplinárny poriadok SFKBU so zmenou ( v texte nahradiť termín zväz termínom federácia)
e) Zmenu sídla SFKBU a nové sídlo SFKBU na adrese Pajštúnska 1, 85102 Bratislava
5.) Konferencia berie na vedomie:
a) Správu kontrolnej a revíznej komisie a ukladá Revíznej komisii a p. Šenkovi, p. Horákovi a p.
Komorovi, aby po skončení konferencie spolu s Revíznou komisiou vykonali námatkovú
kontrolu zaúčtovania príjmových dokladov, ktorými kluby platili príspevky na reprezentáciu
za členov, ktorým to SFKBU neplatila, ako aj účtovanie cestovných náhrad na Pohároch
federácie. V prípade zistených nedostatkov ihneď informovať Prezidentskú radu.
b) Správu o činnosti prezidenta a prezidentskej rady ( v písomnej podobe )
c) Správu o činnosti reprezentácie a vyhodnotenie výsledkov reprezentácie
d) Správu o činnosti za rok 2016
6.) Konferencie schvaľuje Plán činnosti na rok 2017 podľa prílohy
7.) Konferencia ďalej schvaľuje členské poplatky vo výške :
a) 50,- EUR za členský klub do 10 členov vrátane
b) 200,- EUR za členský klub od 11 členov vyššie
c) Poplatok za člena klubu ( fyzickú osobu ) vo výške 1 EUR za fyzickú osobu
d) Poplatok 100,-EUR za kluby ktoré sa nezúčastňujú a nebudú zúčastňovať na súťažiach SFKBU.
8.) Konferencia berie na vedomie návrh na zmenu stanov, ktorý poslal v písomnej podobe
prezidentskej rade a niektorým členom Ing. Ladislav Klementis, veľvyslanec dobrej vôle ostrova
Okinawa. Vzhľadom na krátkosť času, závažnosť materiálu a potrebu doručenia v lehotách
určených pravidlami SFKBU ukladá Prezidentskej rade, aby po prejednaní s navrhovateľom
spracovala spoločný návrh na najbližšiu konferenciu SFKBU.
9.) Konferencia ďalej berie na vedomie informáciu o rozpočtovom provizóriu, nakoľko nie sú známe
výšky štátnych príspevkov. Rozpočet na rok 2017 bude prerokovaný Konferenciou v najbližšom
možnom termíne - po dodaní potrebných podkladov zo strany štátnych inštitúcii.

10.) Konferencia ďalej ukladá Prezidentskej rade zaoberať sa podnetmi z diskusie, vyššie
neuvedenými, pokiaľ ich predkladatelia nestiahnu a informovať o ich riešení na najbližšej
konferencii :
a. Príspevok p.Šenka
i. Informovať včasnejšie o výške nákladov na reprezentačné akcie (MS, ME a pod.)
ii. Zvýšiť počet reprezentačných sústredení
iii. Viacej sa venovať kumite
iv. Riešiť vyhlásenia ing. Klementisa pred pretekármi o ich vylúčení, ak budú cvičiť
verzie kata, ako ich učia reprezentační tréneri
v. Zaoberať sa chovaním reprezentačných trénerov na súťaži ME v Taliansku, kde
ponechali pretekárov v hale a sami odišli.
b. Príspevok p. Segešovej
i. Slovensko by mali reprezentovať vybraní pretekári a nie kto chce a má peniaze.
ii. Na súťažiach by mali byť rovnaké podmienky pre všetky kategórie, ale v žiadnom
prípade nemiešať chlapcov a dievčatá v súťaži jednotlivcov.
c. Príspevok p. Kolčáka
i. Ako sú riešené odmeny v pretekárskych zmluvách?
ii. Bude treba nové pretekárske zmluvy
d. Príspevok p. Daniša
i. Púšťať na sústredeniach rozhodcov videá
ii. Zaplatiť pretekárovi Chudému cestu na MS, nakoľko získal 6 zlatých medailí a ing.
Klementis hádzal do koša jeho maily o preradení menovaného pretekára
z kategórie C do kategórie A.
iii. Požaduje, aby rozhodcovia nerozhodovali vlastným pretekárom.
e. Príspevok pani Letkovej
i. Požaduje zaplatenie nákladov 7 svojim pretekárom tak, ako p. Daniš, ak bude
toto preplatené jemu.
f. Príspevok p. Horáka
i. Aj on požaduje preplatenie svojim pretekárom.
g. Príspevok p. Laba
i. Dávať skôr informácie o letnom sústredení okinavských majstrov
h. Príspevok p. Kotáska
i. Bol zmenený systém registrácie pretekárov, ktorý bude po uzavretí súťaže
automaticky vyhodnocovať poradie pohára federácie a aktualizovať poradie
reprezentantov
ii. Neumožní registrovať pretekárov vo viacerých kategóriách, pokiaľ toto nie je
povolené.
V Radave 26.11.2016

Zapísal : František Komora

Overil : Rastislav Kolčák

