Zápisnica
zo zasadania Prezidentskej rady SFKaBU a predsedov Komisií SFKaBU
konanej dňa 4. 12. 2015 v Bratislave
Prítomní:
-

členovia prezidentskej rady (PR): Mgr. Daniel Baran, Bc Peter Kotásek, JUDr. Martin Jarabica,
Ján Šály, Ján Valentík
predseda Trénersko - metodickej komisie (TMK): PhDr. Ján Dado
predseda Kolégia Danov (KD): MUDr. Ľudovít Divinec
predseda Rozhodcovskej komisie (RK): Ing. Bc. Ľubomíra Klementisová
predseda Revíznej komisie: Ing. Miroslava Sithová

1. Prezident Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU) Mgr. Daniel Baran privítal
účastníkov zasadania a predniesol program stretnutia. Za zapisovateľa zasadania bol určený
Ján Šály.
2. Na zasadaní bol vypracovaný návrh reprezentačných trénerov v zložení:
o
o
o

hlavný reprezentačný tréner pre kata a kumite: PhDr. Ján Dado
reprezentačný tréner pre kumite: Ján Valentík
reprezentačný tréner pre kata: Ing. Bc. Ľubomíra Klementisová.

Reprezentační tréneri si následne určia svojich asistentov a reprezentačných coachov pre
jednotlivé medzinárodné podujatia. Zároveň boli poverení viesť systematickú prípravu
reprezentantov, kontrolu reprezentantov a zaradiť semináre reprezentantov do termínového
kalendára.
Prezidentská rada SFKaBU schválila tento bod jednohlasne.
3. PR SFKaBU následne poverila hlavného reprezentačného trénera v spolupráci s
reprezentačnými trénermi pre kumite a kata vypracovať výber reprezentácie s podmienkami
zaradenia pretekárov do reprezentácie. Presné podmienky zaradenia pretekárov do
reprezentácie budú dané materiálom Kritériá výberu do reprezentácie a následne Štatútom
reprezentanta, ktorý bude schvaľovať Konferencia SFKaBU.
Zaradenie do súčasnej reprezentácie SR za SFKaBU bolo vypracované na základe nasledujúcich
kritérií, schválených PR SFKaBU:
1. podľa výsledkov na domácich súťažiach v roku 2015 a bodového hodnotenia ŠTK podľa
umiestnenia na týchto súťažiach
2. výsledkov na zahraničných súťažiach v roku 2015 (ME WUKF, MS WKC, MS WTKA)
3. účasť na seminároch a reprezentačných sústredeniach
Pretekári s najväčším počtom bodov v tabuľke reprezentácie sú rozdelení do dvoch skupín:
o skupina nad 15 rokov - obmedzená na 40 reprezentantov

o

skupina od 12 - 15 rokov obmedzená na 30 reprezentantov.

Tabuľka reprezentácie je rozdelená na stĺpce A1, B1, C1 (15 a viac rokov) a A2, B2, C2 (12 – 15
rokov). Rozdiel medzi jednotlivými skupina je nielen vo výkonnosti, ale aj v hradení nákladov
reprezentantom na MS a ME, príp. iné turnaje podľa rozhodnutia PR (bližšie informácie sú v
materiáli návrh rozpočtu na rok 2016). Rozdelenie do jednotlivých skupín je výlučne v
kompetencii hlavného reprezentačného trénera na základe aktuálnej výkonnosti, resp.
umiestnení na medzinárodných podujatiach v uplynulom roku a perspektívy získať medailové
umiestnenia na nasledujúcich súťažiach podľa termínového kalendára. Zaradenie do skupín nie
je fixné ale dynamické a závisí od jednotlivých pretekárov, ako si budú svoju výkonnosť udržiavať
(zvyšovať/znižovať) a plniť svoje reprezentačné povinnosti.
Všeobecné kritériá zaradenia do užšieho/širšieho reprezentačného kádra SR za SFKaBU:
o
o
o

o
o
o
o
o
o

účasť na domácich súťažiach, pričom povinné sú M SR, alebo Slovakia OPEN
účasť na Pohári SFKaBU - povinné absolvovať aspoň dve kolá v sezóne, ak reprezentačný
tréner neurčí inak
nominanti sa umiestňujú do tabuľky na základe výsledkov z domácich súťaží, pričom je
sledovaných najlepších 6 pretekárov a hodnotených vzostupne bodovým ohodnotením
6 – 1 bodov. Vo vekovom rozpätí, ktoré je rozdelené podľa stupňa technickej vyspelosti
na viac kategórií sa sleduje kategória s vyšším stupňom technickej vyspelosti. Ak budú
viacerí pretekári dosahovať rovnaké bodové výsledky, pričom nebude dostatok miesta
na umiestnenie všetkých pretekárov do reprezentácie o ich výbere rozhodne hlavný
reprezentačný tréner
výsledky na medzinárodných súťažiach – otvorené súťaže a majstrovstvá v jednotlivých
krajinách, majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta
pravidelná tréningová disciplína v domácom klube
napĺňanie ducha športového karate v zmysle čestnosti a rešpekte voči súperom, riadenie
sa pravidlami, etikou a vystupovanie v rámci pravidiel fair play
perspektíva nominanta v kategóriách kata, kumite, kobudo a súťaží družstiev
o výnimočnom umiestnení, alebo vyradení reprezentanta v tabuľke reprezentantov
rozhoduje hlavný reprezentačný tréner
o navýšení, príp. ponížení počtu reprezentantov rozhoduje PR SFKaBU.

Technický systém sledovania vypracuje generálny sekretár SFKaBU v spolupráci so Športovo technickou komisiou, ktorá ho bude predkladať v pravidelných intervaloch hlavnému
reprezentačnému trénerovi.
Prezidentská rada SFKaBU schválila tento bod jednohlasne.
4. Do najbližšieho zasadania Konferencie SFKaBU boli poverení prácou v Športovo – technickej
komisii (ŠTK) Peter Homola (predseda), Patrik Leschinger (člen), Dominik Janis (člen). Športovo
– technická komisia okrem zabezpečenia súťaže bude mať na starosť aj predkladanie
priebežných výsledkov bodového hodnotenia pretekárov pre možné zaradenie, resp. aj
vyradenie z reprezentácie SR hlavnému reprezentačnému trénerovi a následne PR SFKaBU.
Športovo – technická komisia bola následne poverená na úpravu prestupového poriadku

SFKaBU v zmysle nového zákona o športe do najbližšej Konferencie SFKaBU a vypracovania
štatútu ŠTK.
Prezidentská rada SFKaBU poverila viesť menovaných Športovo – technickú komisiu
SFKaBU vrátané všetkých povinností vyplývajúcich z tohto bodu.
5. Predseda TMK predniesol štatút reprezentanta, štatút trénera reprezentácie SR a štatút
Trénersko – metodickej komisie.
Pred samotným právnym spracovaním štatútov a následným predložením na schválenie
Konferencii SFKaBU bola TMK poverená:
o v spolupráci so sekretariátom SFKaBU viesť evidenciu trénerov karate, kobudo
a sebaobrany
o pripraviť kontinuálnu prácu s trénermi SFKaBU a zaradiť semináre trénerov do
termínového kalendára
Ing. Klementisová oboznámila PR SFKaBU, že novozvolená Rozhodcovská komisia už začala
pracovať na Štatúte RK, Štatúte pretekára a preklade pravidiel WUKF do slovenského jazyka.
Pred samotným právnym spracovaním štatútov a následným predložením na schválenie
Konferencii SFKaBU bola RK ešte poverená:
o vypracovať návrh zaradenia rozhodcov do rozhodcovských tried (III. senior, III, II a I) na
základe účasti a hodnotení rozhodcov na súťažiach v sezóne 2015
o pripraviť systematickú prácu s rozhodcami SFKaBU a zaradiť školenia rozhodcov do
termínového kalendára
o pripraviť návrh zmeny súťažných pravidiel z WKC na WUKF pravidlá
o nominovať rozhodcov na medzinárodné súťaže (WUKF, EGKF, ...)
o nominovať hlavných rozhodcov na súťaže SFKaBU
JUDr. Martin Jarabica bol poverený vypracovaním disciplinárneho poriadku v zmysle nového
zákona o športe.
MUDr. Ľudovít Divinec (predseda KD) bol poverený v spolupráci s predsedom TMK vypracovať
seminár skúšobných komisárov a trénerov SFKaBU (február 2016).
KD bolo poverené vypracovaním štatútu KD, nového skúšobného poriadku SFKaBU
a podmienok pre udeľovania STV 1.DAN, ako aj ostatných majstrovských STV.
Prezidentská rada SFKaBU berie na vedomie vypracované štatúty a informáciu
o pripravovaných materiáloch a následne spracuje ich podanie do najbližšieho zasadnutia
Konferencie SFKaBU. PR zároveň poveruje TMK, RK, KD, a ostatných menovaných na úlohy
vyplývajúce z tohto bodu.
6. Návrh spolupráce s medzinárodnými organizáciami s dôrazom na neustály rast medzinárodnej
organizácie WUKF predniesla Ing. Klementisová. Zároveň predniesla aj charakteristiku
jednotlivých svetových organizácií a ich perspektívu pre SFKaBU.

Prezidentská rada SFKaBU schválila jednohlasne navýšenie podpory pre
majstrovstvá WUKF.
7. Pre komunikácia s klubmi SFKaBU bola založená nová e-mailová adresa info@karateslovakia.sk
Prezidentská rada SFKaBU berie na vedomie nový komunikačný kanál medzi klubmi
SFKaBU a sekretariátom.
8. Návrh rozpočtu na rok 2016 predniesol p. Kotásek. Rozpočet kopíruje výnosy roku 2015.
Prioritou zostáva reprezentácia a podpora domácich súťaží. PR odporúča spoluúčasť
účastníkov seminárov v rozsahu:
o seminár do 2 tréningov / 5€,
o 3 a viac tréningov / 10€.
PR odporúča prerozdelenie príjmu z poplatkov v pomere 70 / 30 pre trénerov a SFKaBU.
Prezidentská rada SFKaBU schválila návrh rozpočtu na rok 2016 a ostatné uvedené
v tomto bode.
9. V zmysle nového zákona o športe je potrebné pre rok 2016 prehodnotiť počet reprezentantov
zaradených do antidopingovej kontroly. Sekretariát upraví existujúci zoznam a vypracuje nový,
ktorý bude následne predložený Antidopingovej agentúre SR.
Prezidentská rada poverila sekretariát SFKaBU vypracovať
Antidopingovú agentúru SR na základe žiadostí na MŠVVŠ SR pre rok 2016.

zoznam

pre

10. V zmysle nového zákona je potrebné vypracovať nové pretekárske zmluvy a pripraviť úpravu
Stanov SFKaBU na schválenie na najbližšej Konferencii SFKaBU. Úpravy, resp. nové dokumenty
pripraví v spolupráci JUDr. Martin Jarabica.
Prezidentská rada poverila JUDr. Jarabicu vypracovať dokumenty uvedené v tomto
bode.
11. Náklady na Honbu dojo budú hradené z rozpočtu SFKaBU, pričom bude otvorené a tréningy
budú môcť viesť členovia KD a reprezentační tréneri, príp. ich asistenti. V pravidelných časoch
budú v Honbu dojo prebiehať aj tréningy pod vedením Ing. Klementisa so zavedením poplatku
20 € / štvrťročne.
Prezidentská rada SFKaBU schválila tento bod jednohlasne.
12. Rokovanie ukončil prezident SFKaBU p. Baran, poďakoval za účasť a poprial zúčastneným veľa
síl do ďalšieho obdobia.

V Bratislave, 4.12.2015

Zapísal:

Ján Šály

Overil:

Mgr. Daniel Baran

Bc. Peter Kotásek

