Zápisnica
z Konferencie Slovenskej federácie karate a bojových umení
konanej dňa 14. 11. 2015 v Radave
1. Generálny sekretár Slovenskej federácie karate a bojových umení Bc. Peter Kotásek oznámil,
že Konferencia s počtom 24 členov sa stala uznášania schopná (prítomní podľa prezenčnej
listiny).
2. Prezident Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU) Ing. František Komora
privítal účastníkov Konferencie a navrhol Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: Ing.
Ľubomíra Klementisová, MUDr. Ľudovít Divinec, Bc. Miroslav Horák.
Konferencia schválila Návrhovú a mandátovú komisiu v tomto zložení (za 24, proti
0, zdržal sa 0).
3. Prezident SFKaBU Ing. František Komora navrhol za predsedajúceho Konferencie Bc. Petra
Kotáska.
Konferencia schválila predsedajúceho (za 24, proti 0, zdržal sa 0).
4. Bc. Peter Kotásek navrhol zmenu programu Konferencie nasledovne:
Úprava Stanov SFKaBU
Správa o činnosti za uplynulé obdobie
Správa revíznej komisie za rok 2014
Plán činnosti
Súťaže SFKaBU
Informácie k návrhu nového zákona o športe
Rôzne
Konferencia schválila predloženú zmenu programu (za 24, proti 0, zdržal sa 0).
5. Bc. Peter Kotásek navrhol zmenu Stanov SFKaBU formou dodatku k registrovaným Stanovám
SFKaBU (v prílohe).
Konferencia SFKaBU schválila zmenu Stanov SFKaBU Hlava VI., Článok 34, pôvodný
text: „Oficiálne podpisové právo za Federáciu majú: prezident, predseda, generálny
sekretár, viceprezidenti – vždy dvaja spolu.“, nový text: „Oficiálne podpisové právo
za Federáciu majú: prezident, predseda vždy spolu s generálnym sekretárom,
generálny sekretár, viceprezidenti – vždy dvaja spolu.“ s účinnosťou k 14.11.2015
(za 23, proti 0, zdržal sa 1).

Konferencia SFKaBU následne schválila zmenu Stanov SFKaBU – dodatok
k registrovaným Stanovám SFKaBU, ktorý predniesol Bc. Peter Kotásek v plnom
znení s účinnosťou k 6.12.2015 (za 23, proti 0, zdržal sa 1).
6. Mimoriadne sa do Konferencie prihlásili členovia Prezidentskej rady SFKaBU a predniesli
nasledovné:
Bc. Peter Kotásek – generálny sekretár SFKaBU sa vzdal členstva
v prezidentskej rade SFKaBU.
MUDr. Ľudovít Divinec – viceprezident SFKaBU sa vzdal členstva
v prezidentskej rade SFKaBU.
PhDr. Ján Dado – viceprezident SFKaBU sa vzdal členstva v prezidentskej rade
SFKaBU.
Ing. Klementisová – viceprezidentka SFKaBU sa vzdala členstva v prezidentskej
rade SFKaBU.
Ján Valentík – viceprezident SFKaBU sa vzdal členstva v prezidentskej rade
SFKaBU.
Ing. Pavel Trnka – viceprezident SFKaBU sa vzdal členstva v prezidentskej rade
SFKaBU.
Ing. František Komora – prezident SFKaBU sa vzdal členstva v prezidentskej
rade SFKaBU.
Konferencia berie na vedomie vzdanie sa členstva menovaných v prezidentskej
rade SFKaBU.
7. Bc. Peter Kotásek vzhľadom na uvedenú skutočnosť navrhol voľby Prezidentskej rady SFKaBU
zaradiť do programu terajšej Konferencie.
Konferencia schválila návrh volieb Prezidentskej rady SFKaBU (za 24, proti 0, zdržal
sa 0).
8. Bc. Peter Kotásek predniesol návrh Prezidentskej rady v zložení:
Mgr. Daniel Baran – prezident
Bc. Peter Kotásek – generálny sekretár
JUDr. Martin Jarabica – viceprezident
Ján Valentík – viceprezident
Ján Šály – viceprezident
Následne predsedajúci vyhlásil 10 minút prestávku.
Po prestávke Bc. Miroslav Horák navrhol za ďalšieho viceprezidenta SFKaBU JUDr.
Erika Štefáka, ktorý však kandidatúru neprijal.

Konferencia schválila Prezidentskú radu(každého člena osve) SFKaBU v zložení:
Mgr. Daniel Baran – prezident (za 23, proti 0, zdržal sa 1)
Bc. Peter Kotásek – generálny sekretár (za 23, proti 0, zdržal sa 1)
JUDr. Martin Jarabica – viceprezident (za 23, proti 0, zdržal sa 1)
Ján Valentík – viceprezident (za 23, proti 0, zdržal sa 1)
Ján Šály – viceprezident (za 22, proti 0, zdržal sa 2)
9. Prezident SFKaBU Mgr. Daniel Baran poďakoval za doterajšiu prácu všetkým členom bývalej
Prezidentskej rady SFKaBU.
10. Ing. Klementisová predniesla návrh doplnenia členov Revíznej komisie SFKaBU o člena Bc.
Miroslava Horáka.
Konferencia schválila (za 23, proti 0, zdržal sa 1) Revíznu komisiu SFKaBU v tomto
zložení:
Ing. Miroslava Sithová – predseda
Alena Segešová – člen
Bc. Miroslav Horák - člen
11. Bývalý prezident SFKaBU Ing. František Komora predložil v písomnej podobe Konferencii
Správu o činnosti za uplynulé obdobie.
Konferencia SFKaBU berie na vedomie správu o činnosti za uplynulé obdobie.
12. Ing. Sithová, predseda Revíznej komisie, predniesla správu revíznej komisie za rok 2014.
Konferencia SFKaBU schválila správu Revíznej komisie (za 23, proti 0, zdržal sa 1).
13. Prezident SFKaBU Mgr. Daniel Baran predniesol Konferencii plán činnosti na najbližšie
obdobie:
-

-

Vytvorenie Rozhodcovskej komisie (RK) v zložení: Ing. Klementisová (predseda), Ing.
Trnka, p. Šenk, Bc. Horák
Vytvorenie Trénersko - metodickej komisie (TMK) v zložení: PhDr. Dado (predseda), p.
Kreuzer, Mgr. Pankuličová
Vytvorenie Kolégia danov (KD) v zložení – MUDr. Divinec (predseda), PhDr. Šebej, Ing.
Klementis, PhDr. Dado, Ing. Klementisová, p. Kreuzer, Ing. Kayser, Ing. Trnka

Vypracovanie finančného auditu SFKaBU
V spolupráci s RK a TMK vypracuje plán pravidelných seminárov rozhodcov a trénerov
s oddeleným programom (do 15.12.2015)

-

-

Generálny sekretár do 31.12.2015 vypracuje termínový kalendár pre rok 2016
V spolupráci s TMK pripraví plán medzinárodných súťaží na rok 2016, ktorých sa zúčastnia
pretekári SFKaBU a vypracuje systematickú prípravu pretekárov na najbližšie obdobie (do
15. 12.2015)
V spolupráci s TMK vypracuje širší a užší výber reprezentácie (do 31.12.2015)
Pripraví transparentný chod SFKaBU a rozpočet na rok 2016 do 31.12.2015, predpokladá
sa rozpočet ako za rok 2015
Konferencie berie na vedomie plán činnosti Prezidentskej rady a jednotlivých
komisií na najbližšie obdobie.

14. Generálny sekretár SFKaBU Bc. Peter Kotásek predniesol Konferencii návrh súťaží na rok
2016:
3. kolo Pohára SFKaBU – február – Šaľa
4. kolo Pohára SFKaBU – marec – B. Bystrica
5. kolo Pohára SFKaBU, resp. Slovakia OPEN 2016 – apríl – Bratislava
Majstrovstvá SR SFKaBU – máj.
Generálny sekretár SFKaBU zároveň požiadal prítomných zaslať do 14 dní návrh miesta, kde
sa môžu uskutočniť Majstrovstvá SR SFKaBU.
Konferencia berie na vedomie plán súťaží SFKaBU na rok 2016.
15. Viceprezident SFKaBU JUDr. Jarabica predniesol informáciu o pripravovanom zákone o športe
a povinnosti z neho vyplývajúce v aktuálnej podobe zákona.
Konferencia berie na vedomie informáciu o pripravovanom zákone o športe.

V Radave, 14.11.2015
Zapísal:

Bc. Peter Kotásek

Overil:

JUDr. Martin Jarabica

Ing. Ladislav Klementis

Oznámenie k zmenám Stanov občianskeho združenia
Slovenská federácia karate a bojových umení

Formou dodatku k registrovaným Stanovám č. spisu – VVS/1-909/90-203-2

Dodatok č. 2
k Stanovám Slovenskej federácie karate a bojových umení registrovaných na
Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-909/90-203-2.
Na základe rozhodnutia Konferencie Slovenskej federácie karate a bojových umení
zo dňa 14.11.2015 konanej v Radave (okr. Nové Zámky), boli schválené zmeny Stanov
Slovenskej federácie karate a bojových umení v týchto častiach nasledovne:
Hlava VI.
Článok 34
Pôvodný text: „Oficiálne podpisové právo za Federáciu majú:
· prezident
· predseda
· generálny sekretár
· viceprezidenti – vždy dvaja spolu.“
Nový text: „Oficiálne podpisové právo za Federáciu majú:
· prezident
· predseda vždy spolu s generálnym sekretárom
· generálny sekretár
· viceprezidenti – vždy dvaja spolu.“

V Radave, 14.11.2015

Bc. Peter Kotásek
generálny sekretár
Slovenská federácia karate a bojových umení

Oznámenie k zmenám Stanov občianskeho združenia
Slovenská federácia karate a bojových umení

Formou dodatku k registrovaným Stanovám č. spisu – VVS/1-909/90-203-2

Dodatok č. 3
k Stanovám Slovenskej federácie karate a bojových umení registrovaných na
Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-909/90-203-2.
Na základe rozhodnutia Konferencie Slovenskej federácie karate a bojových umení
zo dňa 14.11.2015 konanej v Radave (okr. Nové Zámky), boli schválené zmeny Stanov
Slovenskej federácie karate a bojových umení s účinnosťou k 6.12.2015 v týchto častiach
nasledovne:
Hlava III.
Článok 12
Pôvodný text: „Konferencia členov je najvyšším orgánom Federácie. Rozhoduje o všetkých
základných dokumentoch, schvaľuje správy o činnosti orgánov, hospodárení a revízne správy,
volí a odvoláva prezident, predsedu, Prezidentskú radu, revíznu komisiu. Rozhoduje o vstupe,
výstupe a združení s inými organizáciami. Každý člen Federácie má právo a povinnosť vyslať
na Konferenciu jedného zvoleného zástupcu.“
Nový text: „Konferencia členov je najvyšším orgánom Federácie. Rozhoduje o všetkých
základných dokumentoch, schvaľuje správy o činnosti orgánov, hospodárení a revízne správy,
volí a odvoláva prezidenta, Prezidentskú radu, revíznu komisiu. Rozhoduje o vstupe, výstupe a
združení s inými organizáciami. Každý člen Federácie má právo a povinnosť vyslať na
Konferenciu jedného zvoleného zástupcu.“
Článok 18
Pôvodný text:
Prezidentskú radu tvoria
· prezident
· predseda
· viceprezidenti
· generálny sekretár

Nový text:
Prezidentskú radu tvoria
· prezident
· viceprezidenti
· generálny sekretár.
Článok 20
Pôvodný text: „Predseda zastupuje a reprezentuje Federáciu a podpisuje základné
dokumenty. Je podriadený prezidentovi.“
Tento článok sa vypúšťa bez náhrady.

Článok 21
Pôvodný text: „Viceprezidenti v prípade poverenia a neprítomnosti prezidenta alebo
predsedu zastupujú prezidenta a riadia Prezidentskú radu.“
Nový text: „Viceprezidenti v prípade poverenia a neprítomnosti prezidenta ho zastupujú a
riadia Prezidentskú radu.“
Hlava IV.
Článok 24
Pôvodný text: „Federácia pracuje na báze samofinancovania, podľa vlastného rozpočtu a s
vlastným korunovým a devízovým účtom.“
Nový text: „Federácia pracuje na báze samofinancovania, podľa vlastného rozpočtu a s
vlastným eurovým účtom.“
Článok 25
Pôvodný text:
„Majetok Federácie tvoria:
· finančné prostriedky
· nemovitosti
· inventár
· majetok hospodárskych a účelových zariadení ( v prípade ich vzniku )
· majetok iných organizácií, ktorý bol Federácii daný do užívania.“

Nový text:
„Majetok Federácie tvoria:
· finančné prostriedky
· nehnuteľnosti
· inventár
· majetok hospodárskych a účelových zariadení ( v prípade ich vzniku )
· majetok iných organizácií, ktorý bol Federácii daný do užívania.“

Hlava VI.
Článok 34
Pôvodný text: „Oficiálne podpisové právo za Federáciu majú:
· prezident
· predseda vždy spolu s generálnym sekretárom
· generálny sekretár
· viceprezidenti – vždy dvaja spolu.“
Nový text: „Oficiálne podpisové právo za Federáciu majú:
· prezident
· generálny sekretár
· viceprezidenti – vždy dvaja spolu.“

V Radave, 14.11.2015

Bc. Peter Kotásek
generálny sekretár
Slovenská federácia karate a bojových umení

