
 
 

 
 

Zápisnica z Konferencie SFKaBU 
 

1. Otvorenie Konferencie – Prezident SFKaBU otvoril Konferenciu a poveril generálneho 

sekretára (GS) na vedenie Konferencie. 

2. GS konštatoval, že Konferencia je uznášaniaschopná – 26 platných hlasov 

3. Konferencia odhlasovala zmenu programu, bod 13a vstup SFKaBU do Gojuryu Kokusai Karate 

Kobudo Renmei 

4. Predseda Revíznej komisie oboznámil Konferenciu so správou o kontrole a hospodárení 

SFKaBU za rok 2016. Správa konštatovala, že SFKaBU hospodárila v roku 2016 so stratou 

1030 €. Výnosy boli 163106€ a náklady 164136€. Ďalej sa konštatovalo, že účtovníctvo je 

v poriadku, kompletné v zmysle daňových zákonov. Všetky peniaze boli čerpané v zmysle 

účelu. 

5. Prezident SFKaBU predniesol Konferencii správu o činnosti za rok 2017. 

6. GS informoval konferenciu o vyhodnotení a výsledkoch reprezentácie SFKaBU za rok 2017, 

ktorú vypracoval Ján Dado. Správa hodnotí najmä významné športové podujatia počas roku 

2017, ako aj koncepciu pre reprezentáciu SFKaBU do ďalších rokov. 

7. Konferencia bola oboznámená s návrhmi plánu činnosti na rok 2018. Plán obsahuje 

termínový kalendár slovenských súťaží, zahraničných súťaží a termíny seminárov 

a sústredení. Vedúci klubov sa dohodli na predbežných termínoch slovenských súťaží. M-SR 

ostali otvorené – koniec roka 2018. P. Klementisová informovala o tom, že sústredenia by 

mali byť 2 – 3 dňové, 1 – dňové sa neosvedčili. Konferencia ďalej analyzovala možnosti 

a spôsob trénovania štýlu Ryuei-Ryu. Konferencia odporúča trénerom, aby zvážili výber 

pretekárov, ktorý budú trénovať kata Ryuei-Ryu. Semináre pre trénerov by mali byť rovnako 

2 – dňové. GS vyzval vedúcich klubov, aby zvážili / navrhli termíny ďalších sústredení. SFKaBU 

podporí 1. medzinárodný turnaj na Okinawe – je potrebné čím skôr nahlásiť záujem zúčastniť 

sa (letenky,...). K termínovému kalendáru Konferencia nevyjadrila žiadne pripomienky (je 

prílohou Zápisnice). GS informoval o termíne medzinárodného seminára pre rozhodcov 

WUKF – 18.5.2018, následne sa bude konať seminár GojuRyu – 19.5. 

Konferencia jednomyseľne schválila termínový kalendár na rok 2018 

8. GS predstavil konferencii nový návrh kritérií pre výpočet rebríčka reprezentácie. Ten spočíva 

v bodovom princípe. Navrhnutým slovenským a zahraničným súťažiam budú pridelené rôzne 

bodové hodnotenia. Na základe získanych bodov budú zadelený do kategórií A/B/C. (max. 5 

pretekárov v kategórii). Kategórie 13-14 rokov, 15-17 rokov, 18+ rokov. GS vyzval na rozpravu 

o navrhnutom systéme do ktorej sa zapojilo viacero klubov. 

Konferenia jednomyseľne schválila rozdelenie do vekových kategórií. 

 Na návrh z rozpravy následne Konferencia hlasovala o pridaní kategórie do 12r. a rozdelení 

na skupiny A/B/C s financovaním. GS upozornil na finančnú náročnosť tejto úpravy. 

Konferencia neschválila pridanie tejto kategórie (2 za, 1 zdržal, 23 proti) 

 Bodovanie jednotlivých súťaží:  



 
 

 
 

- Regionálne súťaže 1,2,3 body – jednomyseľne Konferencia schválila 

- M-SR 7,8,9 – jednomyseľne Konferencia schválila 

- Slovakia OPEN 10,11,12 – jednomyseľne Konferencia schválila 

- Malta OPEN 7,8,9 – Konferencia schválila (23 za, 3 proti) 

- Karlove Vary 4,5,6 – jednomyseľne Konferencia schválila 

- MS WUKF  – jednomyseľne Konferencia schválila 

- Otvorené M-ČR 7,8,9  – Konferencia schválila (22 za, 4 proti) 

- ME WUKF 13,14,15  – jednomyseľne Konferencia schválila 

- WTKA bude v rebríčku   – Konferencia neschválila (5 za, 6 zdržali, 15 proti) 

- Grand Prix Ostrava 10,11,12    – Konferencia schválila (11 za, 5 zdržali, 10 proti) 

- Užgorod 4,5,6   – Konferencia schválila (15 za, 2 zdržali, 9 proti) 

- Účasť na povinných seminároch reprezentácie – 5 bodov  – jednomyseľne Konferencia 

schválila 

- Polish OPEN 10,11,12   – Konferencia schválila (12 za, 11 zdržali, 3 proti) 

- Oradea Rumunsko 4,5,6   – Konferencia schválila (20 za, 1 zdržali, 5 proti) 

- Cluj Napoca 7,8,9   – Konferencia schválila (21 za, 4 zdržali, 1 proti) 

 

9. P. Jarabica informoval Konferenciu o potrebe vytvoriť komisiu pre telesne a mentálne 

znevýhodnených športovcov. Návrh: Ostrolucký, Doka, Szabó 

Konferencia jednomyseľne schválila vytvorenie komisie. 

10. Informácia o účastni reprezentácie SFKaBU na MS WUKF v Dundee na základe rebríčka 

reprezentácie a finančnej situácie SFKaBU. Vedúca výpravy bude Nina Valentíková. ME WUKF 

– uzavretá výprava na základe nominácie. 

 

11. GS informoval o návrhu vstupu SFKaBU do UWK Slovensko. 

Konferencia nechválila tento bod (2 za, 12 zdržalo, 12 proti) 

12. GS informoval o návrhu vstupu SFKaBU do Gojuryu Kokusai Karate Kobudo Renmei, ktorý bol 

touto organizáciou schválený 

Konferencia jednomyseľne schválila tento bod 

13. GS informoval o organizovaní MS WUKF na Slovensku v termíne 12. – 16. 6. 2019. Na 

Slovensku budú organizované popri MS WUKF aj semináre GojuRyu. Prvýkrát na MS WUKF 

bude aj kategória KOBUDO. 

 

14. Rozpočet na rok 2018 bude známy až v období 3/2018. SFKaBU sa snaží zvyšovať pomer 

financovania zo súkromných zdrojov oproti štátnemu rozpočtu. 

 

Týmto boli prejdené všetky body programu Konferencie. Následne nasledoval bod rôzne. 



 
 

 
 

- Znaky na kimonách – Konferencia odporučila PR SFKaBU aby zakázala nosenia znakov na 

kimonách na PF a M-SR. 

- Znaky na kimonách v zahraničí sú povolené 

- Označovanie repre družstvo – Konferencia odporučila PRSFKaBU aby zakázala označovanie 

repre družstvo na súťažiach 

- Konferencia SFKaBU odporúča klubov, aby na súťažiach PF a M-SR nosili klubové oblečenie 

a nie reprezentačné. 

- Nová kategória – junior 18 – 20 kata/kumite v súbehu s povoleným štartom v kategórii 

senior. Konferencia odporučila vytvorenie tejto kategórie. 

- Rozdelenie kategórie CH/D 15-17 rokov do 3. kyu. Konferencia odporučila rozdelenie. 

- Rotácie družstiev od 15. rokov. Konferencia odporučila pridanie tejto kategórie. 

- Helmy do 10r. Konferencia odporučila nosenie helmy do 10 rokov 

- Družstva kata – OPEN – v línii štýlu. Konferencia odporúčila tento bod. 

- HonbuDOJO – k 31.12.2017 bola vypovedaná zmluva o prenájme. 

- Úhrada členského Ekonóm BA. Do uhradenia bude pozastavené členstvo. 

- Spolupráca so SFOKK. Konferencia odporúča zrušiť spoluprácu so SFOKK. 

Zapisovateľ: Rastislav Kolčák 

Overovateľ: Miroslav Horák 

 

V Bratislave, 9.12.2017 

 


