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Reprezentácia SFKaBU v  roku 2021

• Komisia reprezentácie SFKaBU pracovala v zložení 

a) Ján Dado, predseda Komisie reprezentácie, zodpovedný za oblasť kobudo

b) Ľubomíra Dado Klementisová, zodpovedná za oblasť kata a administratívu komisie

c) Kamil Horák, zodpovedný za oblasť kumite.

Ako asistenti pôsobili:

a) Fredy Ayisi, Linda Ondrejková – pre oblasť kata

b) Pavol Iskra, Tomáš Valentík – pre oblasť kumite

c) Andrea Klementisová – videokonzultácie pre kata Rengokai, online seminár pre reprezentantov



Reprezentácia SFKaBU v  roku 2021

• V rámci roka 2021 mala Komisia nasledujúce aktivity:

1. Online tréningy pre členov reprezentácie (zadávanie úloh, vypracovanie tréningového plánu)

2. Reprezentační tréneri a ich asistenti urobili rozbor desiatok osobných videokomentárov k nahratým videám od 
reprezentantov, kde detailne pomenovali stav a navrhli možnosti zlepšenia.

3. Reprezentační tréneri sa zúčastnili sa Pohárov Federácie (Pezinok, Prievidza) s cieľom preveriť stav trénovanosti
reprezentantov, resp. nádejných členov reprezentácie. 

4. Komisia reprezentácie (KR) zorganizovala sústredenia reprezentácie – Radava, Lešť, Ilava, Bratislava, Kľačno. Vždy s 
dôrazom na platné pandemické opatrenia a nastavenia tréningov. Väčšinu seminárov hradila SFKaBU v plnej výške.

5. Komisia reprezentácie pravidelne komunikovala v prvom rade s reprezentantmi (širší, užší káder) ako i s dotknutými 
trénermi a šéfmi klubov.

6. Vzhľadom na komplikovanosť doby nebolo možné nastaviť dlhodobý tréningový plán, plán sústredení a seminárov.

7. V rámci kumite tréneri vypracovali nový tréningový systém, aj vďaka ktorému napreduje športový zápas v SFKaBU.

8. Ihneď ako sa zmenila pandemická situácia presunula  KR svoje aktivity do online prostredia. Naposledy od 29.11.2021 pre 
kata a kobudo. Tieto tréningy platia do Vianoc.



Reprezentácia SFKaBU a MS WUKF

• MS WUKF sa konali v Rumunsku v termíne od 20. do 23.9.2021.

1. Komisia reprezentácie nominovala reprezentantov 36 pretekárov (kata, kobudo, kumite, inclusive karate). 

2. Vedúcou výpravy sa stala Ľubomíra Dado Klementisová, ktorá mala na starosti nomináciu, registráciu, ubytovanie a 
stravu na mieste, usmerňovanie dopravy na mieste, komunikáciu s organizátormi a našimi rozhodcami a delegátom v 
dejisku šampionátu.

3. Ďalšími oficiálnymi coachami boli Ján Dado, Pavol Iskra, Tomáš Valentík a Ľubomír Doka st.

4. Všetci členovia reprezentácie mali plne hradené náklady na šampionát – ubytovanie v 3* hoteli, polpenziu, dopravu, 
štartovné. 

5. Výsledky, tlačovú správu nájdete na webe SFKaBU: https://karate-slovakia.sk/ms-wukf-vysledky/

6. SFKaBU sa umiestnila na 5. mieste v rámci federácií a na 4. mieste v rámci krajín, čo je naozaj veľký úspech.

7. Naša Federácia dostala osobné pozvanie od organizátora 10. MS WUKF senseia Jo Mirzu, aby sa zúčastnila 
majstrovstiev sveta 2022 na Floride v rovnakom počte. :-D

8. Čo sa týka MS WUKF 2022 Komisia reprezentácie už dolaďuje detaily spolu s vedením Federácie a v januári predstaví 
detaily účasti na týchto MS v USA.

https://karate-slovakia.sk/ms-wukf-vysledky/


Inclusive karate v rámci SFKaBU

• Za oblasť adapted karate zodpovedal v roku 2021 pán Ľubomír Doka st.

• V druhej polovici roka prijala WUKF zmenu názvu pre túto divíziu na INCLUSIVE KARATE. Prezident SFKaBU bol pri rozhodovaní o nových 

pravidlách pre Inclusive karate, ktoré boli do väčšej miery WUKF ExCOM prijaté, avšak nie v plnom rozsahu. Kompletné znenie pravidiel bude 

k dispozícii začiatkom roka 2022.

• V roku 2021 boli členovia Inclusive Karate v rámci SFKaBU veľmi aktívni a zúčastňovali sa množstva súťaží – online či klasických pohárových. 

Nakoľko niektorí cvičenci sú dlhodobo v domovoch sociálnych služieb, bolo veľmi komplikované s nimi pracovať a žiadať o ich uvoľnenie.

• SFKaBU zastupujú v rámci Inclusive karate títo športovci: kategórie mentálne znevýhodnení - Mário Paholek, Richard Ostrolucký, Marek 

Makuša, Stella Szasz, vozíčkar Matthias Molnár, telesne znevýhodnení Ľubomír Doka ml., zrakovo znevýhodnený Jozef Ostrolucký.

• Vo všetkých súťažiach, ktorých sa naši pretekári zúčastnili, dosiahli veľmi pekné úspechy a dôstojne reprezentovali Slovensko a SFKaBU.

• Časti znevýhodnených športovcov sa podarilo zúčastniť sa i MS WUKF v Cluj Napoce, kde boli 4 pretekári a získali sme 2x striebro a 2x 

bronz.

• Zúčastnili sme sa aj najväčšej súťaže pre zdrav. znevýhodnených na svete 1. World Online Inclusive Karate Championship 2021 za účasti 

vyše 300 znevýhodnených súťažiacich z 24 krajín. Všetci naši sa dostali do finálových súbojov a, dokonca, v kategórii telesne postihnutých 

získal Ľubomír Doka ml.  1.miesto a titul majstra sveta.

• Je potrebné oceniť i zanietenie najstaršie člena Inclusive rodiny Jožka Ostroluckého, ktorý i napriek ťažkým zdravotným problémom, hrdo 

reprezentuje SFKaBU a SR a dokazuje všetkým, že vek je len číslo.



Talentovaná mládež SFKaBU v  roku 2021

• Talentovanú mládež SFKaBU v roku 2021 viedli

a) Miroslav Šenk, zodpovedný za TM SFKaBU, zodpovedný za oblasť kumite

b) Dávid Moškovič, zodpovedný za oblasť kata

Ako asistenti pôsobili:

a) Viliam Eichoff, zodpovedný za kondičnú prípravu

b) Lukrácia Lachká, Martin Svitok.

1. Vzhľadom na komplikovanosť doby nebolo možné nastaviť dlhodobý (celoročný) tréningový plán, plán sústredení a seminárov. 

2. Už od januára 2021 sa rozbehli online aktivity TM za účasti trénerov a vybraných športovcov, členov výberov A a B. Táto talentovaná mládež sa 
zdokonaľovala v jednotlivých technikách do kumite, nacvičovala jednotlivé sekvencie kata. Ich zlepšovanie, i vďaka aktivitám TM, bolo vidno na online 
súťažiach SFKaBU, či na rôznych medzinárodných online aktivitách, všetko za finančnej podpory SFKaBU.

3. Okrem online aktivít zorganizovali tréneri TM aj sústredenie v Prievidzi (26.6.2021), členovia TM SFKaBU mali možnosť sa s finančným príspevkom 
SFKaBU zúčastniť viacdňového letného sústredenia FKŠ Prievidza v Kľačne.

4. V decembri sa obnovili online aktivity pre kata, ktoré viedol sensei Dávid Moškovič (stredy 16:30 – 17:30).

5. Už teraz plánujú tréneri TM SFKaBU aktivity na rok 2022, avšak dlhodobejšie plánovanie, vzhľadom na pandemické opatrenia, nie je možné.



Technická komisia SFKaBU v  roku 2021

• Technickú komisiu i v roku 2021 viedol sensei Ľudovít Divinec, ktorý spolupracoval s vybranými trénermi Federácie 

vždy s ohľadom na oblasť aktivít. TK pravidelne komunikovala s vedením SFKaBU pri organizácii či už online aktivít 

alebo klasických seminár, školení, sústredení.

• TK zorganizovala projekt Online tréningov pre trénerov SFKaBU. Sensei Divinec, Dado, Dado Klementisová, 

Kreuzer nahrali niekoľko inštruktážnych videí základnej techniky, partner tréningu, kata s dôrazom na vzdelávanie 

trénerov.

• Následne v spolupráci s prezidentom SFKaBU zorganizovala Skúšky STV DAN karate (3.7.2021), ktorých sa 

zúčastnilo 17 členov klubov Federácie.

• V termíne 22.-23. októbra 2021 viedli slovenskí lektori pod hlavičkou EurEthICS Etsia praktickú časť školenia 

nových trénerov karate SFKaBU. Školenia sa zúčastnili ako lektori sensei Divinec, Dado, Dado Klementisová, 

Kreuzer, Horák, Iskra, Baran, Valentík T..

• V spolupráci s okinawskou federáciou a Andreou Klementisovou zabezpečila TK dva online tréningy so senseiom

Tadashim Shinjom, 8. Dan, ktorý sa cez ZOOM spojil s vybranými trénermi na Slovensku. Aspoň takto sa podarilo 

udržať kontakt s Okinawou.



Skúšky STV DAN KARATE

• 3. júla 2021 sa v dojo KK Duvikan uskutočnili odložené skúšky STV DAN karate SFKaBU. Odbornú komisiu tvorili:

a) Sensei Ľudovít Divinec, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo, hlavný skúšobný komisár SFKaBU, predseda Technickej komisie SFKaBU, 

medzinárodný inštruktor karate a kobudo, lektor okinawského karate a kobudo

b) Sensei Ján Dado, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo, predseda Komisie reprezentácie SFKaBU, medzinárodný inštruktor karate a kobudo, 

lektor okinawského karate a kobudo

c) Sensei Ľubomíra Dado Klementisová, 7. Dan karate, 4. Dan kobudo, členka Komisie reprezentácie SFKaBU, medzinárodná inštruktorka 

karate a kobudo, lektorka okinawského karate a kobudo

d) Sensei Henrich Kreuzer, 7. Dan karate, 3. Dan kobudo, lektor okinawského karate a kobudo

e) Sensei Daniel Baran, 5. Dan karate, 1. Dan kobudo, prezident SFKaBU.

• Skúšok sa zúčastnilo 17 členov z členských klubov Federácie. 13 účastníkov získalo 1. Dan, jeden 2. Dan a traja 3. Dan.

• Vzhľadom na zákaz udeľovania technických stupňov DAN v kobudo zo strany okinawskej federácie mimo Okinawy (alebo len za účasti 

okinawského majstra), čo SFKaBU plne rešpektuje,  udelila naša Federácia 2 stupne KYU v kobudo.

• V rámci týchto skúšok dostala čestný 6. Dan dlhoročná trénerka, medzinárodná rozhodkyňa pani Alena Segešová z TJ BUDO Bratislava. 

• Najbližšie skúšky STV Dan karate sú naplánované na január 2022, avšak v prípade potreby budú presunuté na letný termín (jún - júl 2022).



Odborné vzdelávanie trénerov SFKaBU

• V rámci lockdownu (nemožnosti trénovania) pripravilo vedenie SFKaBU (Baran, Kotásek, Jarabica) po prvýkrát odborné vzdelávanie nových trénerov 
karate SFKaBU.

• Vďaka športovej diplomacii sme získali podporu európskej organizácie EurEthICS ETSIA so sídlom v Bruseli (spoluorganizuje Európsky týždeň športu, 
vznikla z iniciatívy Európskej komisie) a SFKaBU získala postavenie Národného vzdelávacieho centra. Z tohto dôvodu môže školiť svojich trénerov 
(aktívnych i nových).

• Vzdelávacie aktivity boli rozdelené do dvoch hlavných blokov – online teoretická časť a praktická časť. Online časť sa začala 16.3.2021 a skončila 
26.5.2021. Vzdelávací program obsahoval prednášky z pedagogiky športu, psychológie športu, Zákona o športe, GDPR, Zodpovednosti trénera, Histórii 
bojových umení s dôrazom na karate, fyziológia, anatómie, antidopingu, výživy pre športovcov, kondičnej prípravy.

• Jednotlivé časti viedli odborníci z jednotlivých odborov, môžeme spomenúť napr. doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. (FTVŠ UK), PharmDr. Kamila 
Chomaničová (ADA SR), MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD. (UN BA). Mgr. Katarína Lesayová (KOMKOM) a ďalší.

• Súčasťou vzdelávania bol aj Kurz 1. pomoci, ktorý bol otvorený pre všetkých aktívnych trénerov SFKaBU a nakoniec sa ho zúčastnilo viac ako 60 
trénerov. Tento kurz zabezpečovala RESCUE ACADEMY s.r.o., prednášal aktívny záchranár s dlhoročnou praxou Bc. Ďuriš. Účastníci získali osvedčenie 
o absolvovaní kurzu platné 2 roky. Okrem toho bol súčasťou i test z oblasti dopingu v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR.

• V termíne od 22. do 23.10.2021 prebehla praktická časť vzdelávania nových trénerov. V rámci niekoľkých blokov slovenskí lektori odprezentovali 
metodiku nácviku základnej techniky, techník v pohybe a vo dvojici, kata, športového zápasu. Poukázali na nové moderné trendy využívajúc nové postupy 
v práci s deťmi a mládežou. Súčasťou bola i prednáška o Systematickej príprave detí, mládeže a pretekárov v karate, ktorú odprezentovali JUDr. Ing. 
Dado Klementisová a Mgr. Baran.

• Je potrebné spomenúť, že väčšina školenia bola hradená zo zdrojov SFKaBU, určitú časť si hradili uchádzači sami.

• Plán počíta i s ďalším školením trénerov, avšak je potrebné pracovať so skupinou minimálne 15tich uchádzačov z dôvodu náročnosti celého programu.



Projekty SFKaBU v roku 2021

SFKaBU organizovala niekoľko projektov, ktoré sa uskutočnili počas roka 2021. Tu nájdete ich zoznam.

• International Online Karate League – jedinečný dlhodobý projekt šiestich kôl medzinárodnej ligy, ktorej sa zúčastnili desiatky detí 

a mládeže do 14 rokov z celého sveta. Projekt bol kladne vnímaný i zo strany WUKF a EUKF, nakoľko svetové organizácie nič také 

neorganizovali, vďaka nám mala WUKF i takýto dlhodobý projekt.

• ERASMUS+ - Naša federácia sa vďaka iniciatíve prezidenta Daniela Barana zaradila medzi organizátorov európskeho projektu 

EUKF s cieľom prezentovať karate a kobudo v rámci Európskej únie. Do projektu je zapojených 6 krajín a, v prípade, schválenia zo 

strany Európskej komisie, v roku 2022 aj členovia našej federácie navštívia rôzne semináre, školenia v rámci EÚ.

• V rámci WUKF sa naša federácia prostredníctvom JUDr. Ing. Dado Klementisovej a Mgr. Barana podieľala na implementácii 

súťažných pravidiel WUKF pre KOBUDO. V tejto chvíli sa dokončuje nová verzia pravidiel pre rok 2022. Športovou diplomaciou a 

prístupom SFKaBU sme neoddeliteľnou súčasťou aktivít WUKF i na poli spolupráce s Rozhodcovskou komisiou WUKF, či ďalšimi

komisiami – Disciplinárna a antidopingová či komisia pre Inclusive karate.

• V roku 2021 sme spustili projekt série rozhovorov s predstaviteľmi Federácie – tréneri, funkcionári, pretekári. Doteraz bolo 

oslovených 14 osobností a svetlo sveta uzrelo 12 článkov. Jedným z rozhovorov bol aj rozhovor s prezidentom WUKF prof. Dr. Ing. 

Liviom Crianom z Rumunska. V tomto projekte budeme pokračovať aj v roku 2022. Rozhovory nájdete na webe SFKaBU.



Projekty SFKaBU v roku 2021

• V roku 2021 prešla zmenou i marketingová stratégia SFKaBU. Ako prvé boli nastavené pravidlá zdieľania príspevkov na sociálnych 

sieťach s cieľom poukázať na rozličné aktivity členských klubov Federácie. V súčasnosti FB Federácie sleduje viac ako 1600 ľudí z 

celého sveta. Je to iba o pár sledovateľov menej ako SZK (s násobne viac členmi a finančnými možnosťami). Na Instagrame sleduje 

SFKaBU takmer 800 sledovateľov.

• Začiatkom roka uzrel svetlo sveta aj nový web Federácie, ktorý vznikol aj za osobnej zaangažovanosti osôb v rámci Federácie. Bol

vytvorený moderny, interaktívny web, ktorý slúži i ako promo web pre členské kluby SFKaBU. Či už ide o priame informácie o 

kluboch v sekcii KLUBY alebo cez nábory nových členov či promo články v sekcii Novinky. Svoje miesto tu majú konečne i výbery –

reprezentácia a talentovaná mládež či ďalšie dôležité informácie. Náš web mal za necelý rok 2021 viac ako 13 000 jedinečných 

návštevníkov z celého sveta a viac ako 100 000 zobrazení. 27% návštev bolo mimo Slovenska, čo je výsledok našich online aktivít –

súťaže, semináre, tréningy.

• Okrem webu www.karate-slovakia.sk obhospodaruje SFKaBU aj web Slovakia open – www.slovakiaopen.com. Ten je venovaný 

celý medzinárodnému turnaju, ktorý organizuje  Federácia.

• V roku 2021 SFKaBU dokončila proces implementácie ochrany osobných údajov (GDPR), ktorý sa už dlhšiu dobu spracovával. V 

tejto chvíli sú k dispozícii všetky smernice, dokumenty, ktoré je potrebné mať. Jedno z tlačív sa využíva napr. pri organizovaní súťaží 

či sústredení – čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

http://www.karate-slovakia.sk/
http://www.slovakiaopen.com/


Projekty SFKaBU v roku 2021

• Letná súťaž o karate gi – cieľom bolo motivovať deti a udržať ich pri karate i počas prázdnin.

• V októbri sa niektoré kluby či jednotlivci zapojili do 100 Challenge KATA for karate – pri príležitosti Svetového dňa karate.

• SFKaBU podporila i letné aktivity klubov. Finančne podporila najmä letné sústredenia ako aj reštart športu na Slovensku. 

• SFKaBU je v procese podávania žiadosti na Slovenský olympijský a športový výbor ako i Slovenský paralympijský výbor. Tlaky, 

ktoré sú vyvíjané na neprijatie SFKaBU za člena SOŠV sú riešené právnymi krokmi a pevne veríme, že v roku 2022 skončia našim 

prijatím za člena SOŠV a SPV.



Súťažná sezóna 2021

SFKaBU (jej členovia) sa v roku 2021 naživo zúčastnili týchto medzinárodných 

súťaží:

• Czech Open 2021, Česká republika

https://karate-slovakia.sk/uspesny-czech-open-2021-v-podani-nasich-

klubov/

• MS WUKF, Rumunsko  https://karate-slovakia.sk/ms-wukf-vysledky/

• MS SKDUN, Srbsko https://karate-slovakia.sk/28-ms-skdun-v-srbsku/

Okrem toho sme sa zúčastnili nasledovných online súťaží:

• British open (WUKF)

• International Online Karate League (Slovensko, WUKF)

• Istria open (Chorvátsko,WUKF)

• Open Russia (Rusko, WTKA)

• MS PARA KARATE (Maďarsko)

• UK Open (Veľká Británia, WUKF)

• Black belt Cup (Taliansko, WUKF)

• Malta open (Malta, WKA)

• OTW WORLD ONLINE Championships (WKA)

• Slovakia open 2021 (Slovensko, WUKF)

• MEDITERRANEAN OPEN (MKA)

• A Class (WKA)

• Online Barrier Free Cup 2021 (Slovensko)

• Kumite Online súťaž UKÁŽ SA! (Slovensko)

https://karate-slovakia.sk/uspesny-czech-open-2021-v-podani-nasich-klubov/
https://karate-slovakia.sk/ms-wukf-vysledky/
https://karate-slovakia.sk/28-ms-skdun-v-srbsku/


Súťažná sezóna 2021 – domáce súťaže

V roku 2021 vzhľadom na pandemické opatrenia boli zorganizované dve celoslovenské súťaže. Viacero klubov malo záujem urobiť aspoň regionálne súťaže, 

avšak nie vzdy sa to kvôli opatreniam podarilo.

SFKaBU priamo zorganizovala:

1.kolo Slovenského pohára v karate a kobudo, Pezinok, 19.6.2021 (spoluorganizátor KKK Pezinok, riaditeľ súťaže Mgr. Miroslav Horák)

2.kolo Slovenského pohára v karate a kobudo, Prievidza, 18.9.2021 (spoluorganizátor FKŠ Prievidza, riaditeľ súťaže Miroslav Šenk)

SFKaBU spolupracovala /podporila súťaže:

Račiansky strapec, Bratislava, 11.9.2021 (organizátor KK Seiwa Bratislava)

Kumite open, Bratislava, 4.9.2021  (organizátor KK Rovinka)

Pripravené boli i M SR, ktoré mali byť najprv v Leviciach, následne v Bratislave a Stupave, no keďže sa opatrenia sprísňovali, museli byť celkovo zrušené. 

Zamrzelo aj to, že sme opäť nemohli zorganizovať medzinárodný turnaj SLOVAKIA OPEN 2021 a už druhýkrát za sebou bol presunutý do online sveta.



SLOVAKIA OPEN 2021

Ak v roku 2020 tak iv roku 2021 bola Slovakia open online. Organizátori nedokázali zabezpečiť dôstojné podmienky na organizáciu z dôvodu neustále sa 

meniacich pravidiel a opatrení spôsobených koronavírusom. Taktiež informácie zo zahraničia naznačovali, že by účasť výprav mimo SR a ČR bola minimálna.

Preto padlo neľahké rozhodnutie a Slovakia open prebehla online. I keď, možno povedať, opäť s niečím novým. Turnaja sa zúčastnilo viac ako 270 

pretekárov s viac ako 350 štartmi. Celkovo sa zúčastnilo turnaja 9 krajín.

Novinkou tohto roka bola „live“ časť, ktorá sa uskutočnilo cez YouTube v sobotu 4.12.2021. Diváci (bolo ich počas celej súťaže viac ako 1500) mohli sledovať 

výkony pretekárov takpovediac naživo. Každý pretekár videl vo svojom videu známky, ktoré dostal od rozhodcov a aj to, ako postupujú do finále a tam, ako 

reálne dopadli.

Reakcie na takto zorganizovanú súťaž boli viac ako pozitívne.

Organizátori veria, že v roku 2022 budú môcť privítať súťažiacich už v športovej hale a trúfnu si prekonať i rekord z roku 2018, keď bolo na súťaži viac ako 

600 pretekárov a 1000+ štartov.

XXV Slovakia open 2022 sa uskutoční v polovici októbra 2022 v Bratislave.

Celú súťaž, ako technicky, tak aj po finančnej stránke zabezpečila SFKaBU z vlastných zdrojov.



PR SFKaBU – činnosť 2021

• Online zasadnutia o priebežnom fungovaní Federácie.

• Tvorba a zabezpečenie rozpočtu na rok 2021.

• Príprava Finančného poriadku SFKaBU. (na schválenie konferencii)

• Príprava Prestupového poriadku SFKaBU. (na schválenie konferencii)

• Zabezpečenie GDPR projektu pre SFKaBU, zodpovedné osoby.

• Komunikácia s MŠVVŠ SR, Sekcia športu, 3. štátny tajomník MŠVVŠ SR, 

splnomocnenec vlády SR pre šport, ÚVZ SR, RÚVZ SR.

• Príprava dotácií a vyúčtovaní pre MŠVVŠ SR, MO SR, BSK.

• Príprava a kompletizácia nakladania s prostriedkami z verejných financií smerom k 

MŠVVŠ SR, Sekcii športu či tretím stranám.

• Komunikácia s predstaviteľmi WUKF a EUKF.

• Zabezpečovanie dokladov a potvrdení pre EurEthICS ETSIA, komunikácia so 

športovými odborníkmi z EK.

• Komunikácia s účtovníčkou a audítorom SFKaBU.

• Komunikácia s klubmi SFKaBU.

• Príprava a zabezpečenie súťaží, seminárov, školení pod hlavičkou SFKaBU.

• Príprava termínového kalendára SFKaBU.

• Zabezpečovanie žiadostí, potvrdení, dokladov pre členov SFKaBU.

• Zbieranie údajov pre MŠVVŠ SR, Štatistický úrad SR, ISŠ SR.

• Plán práce SFKaBU na rok 2022.

• Zabezpečovanie finančných prostriedkov zo strany sponzorov pre SFKaBU na rok 

2021 a 2022. 

• Sledovanie aktuálnych pandemických opatrení a presun informácií do klubov. 

• Prezident SFKaBU sa pravidelne zúčastňoval online zasadnutí WUKF ExCOM ako 

stály člen exekutívy WUKF a EUKF.

• Príprava podkladov pre členstvo v SOŠV a SPV.

• Začiatok dvojstranných rokovaní s WUKF o prípadnom organizovaní MS alebo ME na 

Slovensku v roku 2025.

• Aktualizácia webového sídla.

• Tvorba článkov o aktivitách členských klubov SFKaBU.

• Každodenná aktualizácia sociálnych sietí, zdieľanie príspevkov, šírenie dobrého mena 

SFKaBU (jej členov a aktivít) smerom k divákom na sociálnych sieťach.



Poďakovanie členským klubom

Vážení priatelia,

máme za sebou veľmi náročný rok s neustálymi zmenami pandemických opatrení. Mnohé kluby nemohli dlhodobo využívať školské telocvične a tak nahrádzali tréningy aktivitami v 

prírode, resp. pri rôznych kondičných tréningoch a podobne. 

Nie práve ľahko sa pracovalo i ako Federácia. Nebolo možné vopred plánovať aktivity, najmä sústredenia reprezentácie, talentovanej mládeže, semináre a tréningy pre trénerov a 

rozhodcov. Mnohé aktivity sa presunuli do online prostredia, ale vieme, aké to je, trénovať online. Nenahradí to osobné opravenie trénerom v dojo či samotnú psychohygienu a 

stretnutie s priateľmi (spoločenský rozmer tréningov). Najväčšmi zasiahnuté boli deti a mládež. Prerušené bolo i vyučovanie na 2. stupni ZŠ a SŠ. Online tréningy aspoň v malej 

miere udržali deti pri karate. Tu je potrebné vyzdvihnúť všetkých, ktorí v rámci SFKaBU robili online tréningy pre všetky kluby. Odozva od rodičov, ale i vás (trénerov, funkcionárov), 

bola veľmi pozitívna a môžeme povedať, že i vďaka týmto aktivitám sa mnoho detí vrátilo ku karate v septembri 2021. Treba podotknúť, že sme to zvládli spoločne. 

Vedenie SFKaBU malo naplánovaných x ďalších aktivít, ktoré sa, žiaľ ,kvôli opatreniam nepodarilo naplniť. Veríme ale, že v roku 2022 budeme fungovať ako tak normálne a 

rozbehnú sa ďalšie projekty, ktoré pomôžu v napredovaní Federácie ako takej.

Chcem i touto cestou, nie príliš osobnou, ale predsa, poďakovať Vám všetkým, ktorí ste podporovali kroky Federácie, aktívne sa zapájali, častokrát ponúkli skvelé riešenia a 

pomohli nezištne a okamžite. Preto ĎAKUJEM.

Daniel Baran, prezident SFKaBU



Aktivity SFKaBU 2022

• Seminár skúšobných komisárov a otvorený seminár karate a kobudo (január 2022)

• Skúšky technickej vyspelosti  DAN karate, KYU kobudo (január 2022, resp. júl 2022)

• Slovenský pohár v karate a kobudo detí, mládeže a dospelých (počas roka 2022)

• Majstrovstvá Slovenska v karate a kobudo

• XXV Slovakia open 2022 (14.-16.10.2022)

• 10. MS WUKF, Greater Fort Lauderdale Broward County Convention Center, Fort Lauderdale, Florida, USA (2.7.-8.7.2022)

• ME WUKF (podľa informácií zrejme Taliansko)

• Svetový pohár detí, mládeže a dospelých, Okinawa (1. - 9. augusta 2022)

• Semináre okinawského karate a kobudo

• Semináre kumite

• Sústredenia Talentovanej mládeže SFKaBU

• Sústredenia reprezentácie SR

• Semináre pre trénerov SFKaBU

• Semináre pre rozhodcov SFKaBU

Jednotlivé domáce aktivity budú prispôsobené pandemickým opatreniam, resp. po dohode so zodpovednými osobami.



Ďakujeme

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme všetkým príjemné a ničím nerušené vianočné sviatky v rodinnom kruhu. 

Oddýchnite si a načerpajte pozitívnu energiu do určite náročného roka 2022.

S pozdravom

Mgr. Daniel Baran, prezident

Mgr. Peter Kotásek, generálny sekretár

JUDr. Martin Jarabica, viceprezident

Ján Šály, viceprezident

Ján Valentík, viceprezident

V Bratislave, 20.12.2021


