
 
 

 
 

Uznesenie PR SFKaBU 20.8.2017 

1. Seminár trénerov a rozhodcov SFKaBU 
Seminár trénerov a rozhodcov sa bude konať 22. – 24. 9. 2017 v Klačne (pozor zmena miesta na 

základe problému s ubytovacími kapacitami). 

Trénersko – metodická komisia SFKaBU a Rozhodcovská komisia SFKaBU pripravia plán tréningov do 

31.8.2017 v rozsahu: 

- 6 hodín praktickej časti pre trénerov 

- 4 hodiny teoretickej časti pre trénerov (TMK SFKaBU navrhne odborníka z oblasti športu) 

- 4,5 hodiny praktickej časti pre rozhodcov a kaučov 

- 2 hodiny teoretickej časti pre rozhodcov a kaučov 

PR SFKaBU zároveň týmto uznesením schvaľuje, že absolvovanie aspoň jedného seminára tohto typu 

počas roka je povinnou podmienkou k možnosti získania trénerského a rozhodcovského povolenia 

v rámci SFKaBU. 

Na tomto seminári budú odovzdané certifikáty za absolvovanie takéhoto seminára v roku 2017 

a zároveň výpis z registra trénerov SFKaBU, ktorý svoje oprávnenie získali do roku 2008 s príslušnými 

„právnymi formulkami“ ako sú ich licencia platné a preklopené v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. 

a príslušných vyhlášok. 

S novými trénermi sa naštartuje na tomto seminári proces získavanie trénerskej kvalifikácie aj 

v spolupráci s príslušnou fakultou v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. 

Cena za ubytovanie, plnú penziu a poplatok je 69 € / osobu / celý pobyt. SFKaBU bude z vlastných 

zdrojov hradiť cestovné náklady a poplatky školiteľov, náklady na telocvičňu a školiace miestnosti. 

PR SFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi zabezpečiť komunikáciu s jednotlivými komisiami pri príprave materiálu do 

31.8.2017 

- P. Kotáskovi informovať prostredníctvom mailovej komunikácie, webovej stránky 

a facebooku všetkých svojich členov o seminári do 23.8.2017 

- P. Kotáskovi otvoriť systém registrácie na seminár prostredníctvom internetovej stránky 

SFKaBU do 23.8.2017, s možnosťou zahlasovať sa na seminár do 10.9.2017 

- P. Kotáskovi zabezpečiť ubytovanie pre všetkých nahlásených účastníkov a príslušné 

miestnosti do 17.9.2017 

- D. Baranovi pripraviť samotný výpis pre trénerov, ktorý získali svoju licenciu do roku 2008 

a zverejniť na webovej stránke SFKaBU register trénerov SFKaBU do 31.9.2017 

- P.Kotáskovi zabezpečiť plynulý chod seminára trénerov a rozhodcov, koordinovať 

jednotlivých účastníkov a zabezpečiť s nimi komunikáciu prostredníctvom mailu 

info@karate-slovakia.sk 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 
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2. Disciplinárny poriadok 
Na základe širokej možnosti previnení reprezentantov, trénerov, rozhodcov a ostatných členov 

SFKaBU je potrebné zaktualizovať aj v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. disciplinárny poriadok SFKaBU 

do 17.9.2017. 

PR SFKaBU ukladá: 

- M. Jarabicovi zabezpečiť komunikáciu so všetkými komisiami SFKaBU a predložiť na 

sekretariát SFKaBU pracovnú verziu disciplinárneho poriadku do 4.9.2017. 

- P. Kotáskovi spracovať disciplinárny poriadok na PR  SFKaBU ku dňu 9.9.2017. 

- P. Kotáskovi po schválení disciplinárneho poriadku zverejniť tento na webovej stránke 

SFKaBU do 17.9.2017 a prezentovať ho na seminári trénerov a rozhodcov dňa 22. – 24. 9. 

2017. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

3. Reprezentácia a talentovaná mládež 
PR SFKaBU v oblasti reprezentácie a mládeže schvaľuje aktualizovanú tabuľku reprezentácie A, B, C 

od 12 rokov na základe presného bodového hodnotenia a výsledkov zo súťaží. 

PR SFKaBU zároveň potvrdzuje zloženie reprezentačných trénerov: 

- Ján Dado, 

- Ján Valentík – kumite, 

- Ľubomíra Klementisová – kata. 

Starostlivosťou o mládeže poveruje PR SFKaBU týmto uznesením: 

- Ninu Valentíkovú, 

- Daniela Barana. 

PR SFKaBU týmto uznesením schvaľuje úhradu cestovných nákladov a odmenu z vlastných zdrojov vo 

výške: 

- 60 EUR každý deň pre trénera, 

- 40 EUR každý deň pre asistenta. 

PR SFKaBU ukladá: 

- J. Dadovi a J. Valentíkovi pripraviť plán koncepcie práce s reprezentáciou v oblasti kumite 

na najbližšie dva roky a predložiť ho na sekretariát SFKaBU do 4.9.2017. 

- J. Dadovi a L. Klementisovej pripraviť plán koncepcie práce s reprezentáciou v oblasti kata 

na najbližšie dva roky a predložiť ho na sekretariát SFKaBU do 4.9.2017. 

- P. Kotáskovi spracovať materiály a predložiť ich na PR SFKaBU ku dňu 9.9.2017. 

- P. Kotáskovi po schválení materiálov ich zverejniť na webovej stránke SFKaBU do 

17.9.2017 a prezentovať ich na seminári trénerov a rozhodcov dňa 22. – 24. 9. 2017. 

- Reprezentačným trénerom zabezpečiť na jednotlivých sústredeniach reprezentácie vždy 

aspoň jedného asistenta, alebo iného trénerov ako pre kata, tak aj pre kumite. 



 
 

 
 

- N. Valentíkovej a D. Baranovi zabezpečiť na jednotlivých seminároch mládeže 

kvalifikovaných trénerov z oblasti kata a kumite. 

- J. Dadovi pripraviť do 27.8.2017 materiály ku sústredeniu reprezentácie, ktoré sa bude 

konať 9.9.2017. 

- D. Baranovi zabezpečiť telocvičňu na Tupolevovej ulici ku dňu 14.10.2017 pre potreby 

seminára mládeže 

- P. Kotáskovi do 27.8.2017 zverejniť seminár reprezentácie na webovej stránke SFKaBU a 

otvoriť systém registrácie cez internetovú stránku SFKaBU 

- P. Kotáskovi aktualizovať termínový kalendár a pridať sústredenie mládeže. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

4. MS WUKF 2019 
Na základe návrh prezidenta WUKF organizovať MS WUKF 2019 v Bratislave a ďalších osobných 

rokovaní s vysokými predstaviteľmi WUKF je potrebné vypracovať prezentačný materiál ako 

k Bratislave, tak aj k samotným MS, ktorý bude oficiálne zaslaný na vedenie WUKF. 

Zároveň je potrebné oznámiť tento zámer na MŠVVŠ SR a pripraviť žiadosti o zastrešenie MS WUKF 

2019 v Bratislave. 

Zámer PR SFKaBU je požiadať o záštitu nasledovne: 

- R. Fico (predseda vlády SR) o záštitu nad MS WUKF 2019 

- I. Nesrovnal o záštitu nad dopravou účastníkov a ubytovaním v Bratislave 

- J. E. J. SHIMMI (veľvyslanec Japonska v SR) o záštitu nad prezidentskou večerou 

- Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o záštitu nad odbornými seminármi 

PR SFKaBU ukladá: 

- D. Baranovi vypracovať materiál a následne ho zaslať WUKF do 4.9.2017, 

- P. Kotáskovi oznámiť zámer MŠVVŠ SR do 4.9.2017, 

- D. Baranovi po oficiálnom schválení MS WUKF požiadať o záštitu. 

- P. Kotáskovi po oficiálnom schválení MS WUKF vytvoriť organizačný výbor – koncepciu 

a náplň práce jednotlivých členov 

- Rozhodcovskej komisii SFKaBU po oficiálnom schválení MS WUKF vytvoriť koncepciu školenia 

rozhodcov pre potreby MS WUKF a prípravu nových rozhodcov (table JUDGE) 

- D. Baranovi po oficiálnom schválení MS WUKF pripraviť plán a materiály pre hľadanie 

sponzorov MS WUKF 2019. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

5. Rozhodcovské kvalifikácie 
PR SFKaBU schvaľuje nové rozhodcovské kvalifikácie SFKaBU na základe odporúčaní RK SFKaBU, ale 

s úpravou a s prihliadnutím na zákon č. 440/2015 Z.z. 

Podmienky získania kvalifikácie sú nasledovné: 

I. trieda 



 
 

 
 

o absolvované školenie rozhodcov za obdobie posledného roka 

o test rozhodcov vykonaný s úspešnosťou minimálne na 75% 

o minimálny STV 3. KYU 

II. trieda 

o  čakacia doba minimálne 1 rok 

o absolvované školenie rozhodcov za obdobie posledného roka 

o test rozhodcov vykonaný s úspešnosťou minimálne na 75% 

o minimálny STV 1. DAN 

o schopnosť samostatne viesť zápas (centrálny rozhodca)  

III.  trieda 

o čakacia doba minimálne 3 roky 

o absolvované školenie rozhodcov za obdobie posledného roka 

o test rozhodcov vykonaný s úspešnosťou minimálne na 75% 

o minimálny STV 1. DAN 

o schopnosť samostatne viesť zápasisko (hlavný rozhodca zápasiska) 

PR SFKaBU môže vo výnimočných prípadoch udeliť triedu rozhodcu na základe rozhodnutia PR 

SFKaBU aj bez splnenia niektorých z kritérií. 

Úroveň medzinárodných rozhodcov WUKF sa bude označovať pri rozhodcoch vedľa mena a priezviska 

rozhodcu. 

SFKaBU bude preplácať jednotlivým rozhodcom náhrady vo výške: 45 EUR (I.trieda), 35 EUR 

(II.trieda), 25 EUR (III.trieda). 

Pripomienky k tomuto bodu: 

- rozhodcovia, ktorí sa v priebehu posledných 2 rokoch nezúčastňujú aktívne 

seminárov a súťaží SFKaBU, avšak je u nich predpoklad ďalšieho pokračovania v 

rozhodcovskej kariére budú zaradení ako „neaktívni rozhodcovia“ 

- dlhoroční rozhodcovia SFKaBU, ktorí sa svojím prínosom zaslúžili za rozvoj 

slovenského karate, ale dnes sa už aktívne nezúčastňujú seminárov a súťaží budú 

zaradení ako „čestní rozhodcovia“ 

PR SFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi zverejniť rozhodcovské kvalifikácie na webovej stránke SFKaBU do 23.8.2017 

a prezentovať ich na seminári trénerov a rozhodcov dňa 22. – 24. 9. 2017. 

- D. Baranovi pripraviť samotné licencie pre rozhodcov a odovzdať im ich na seminári 

trénerov a rozhodcov dňa 22. – 24. 9. 2017. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

6. Refundácia  seminára reprezentácie v Klačne 3. 3. – 5. 3. 2017 a vyplatenie 

odmien športovcom zaslaným MŠVVŠ SR 
PR SFKaBU týmto uznesením rozhodla o preplatení seminára reprezentácie v Klačne nasledovne: 



 
 

 
 

- Pretekári A (platná tabuľka v danom období) – preplatenie stravy a ubytovania (42,50 

EUR), 

- Pretekári B (platná tabuľka v danom období) – preplatenie ubytovania (16,50 EUR), 

- Žiadny pretekár nehradil tréningový poplatok, poplatok za odvedené semináre pre 

trénerov uhradí SFKaBU. 

PR SFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi vyplatiť do 4.9.2017 refundáciu seminára reprezentácie, 

- P. Kotáskovi vyplatiť do 24.9.2017 zvyšné odmeny športovcom zaslané MŠVVŠ SR. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

7. Semináre zahraničných trénerov 
SFKaBU pre rozvoj svojich pretekárov sa bude snažiť zabezpečiť buď účasť svojich členov, alebo aj 

samotné organizovanie seminárov (Kruger, Pina, ...) na Slovensku. 

PR SFKaBU ukladá: 

- D. Baran preverí do 4.9.2017 a predloží na sekretariát SFKaBU možnosti seminárov buď účasti 

na seminárov v zahraničí, alebo organizovania seminárov v budúcom roku na Slovensku, aj 

s možnosťami využitia zliav na seminároch prostredníctvom WUKF. 

- P. Kotáskovi spracovať materiály a predložiť ich na PR SFKaBU ku dňu 9.9.2017. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

8. MS UWK 
MS UWK sa budú konať v talianskom Montecatini Terme, vzdialenom 920km od Bratislavy v termíne 

30.11.2017 – 3.12.2017. 

Odhadované náklady na pretekára sú 400 - 500 EUR. PR SFKaBU rozhodla, že SFKaBU podporí tento 

turnaj a pošle na MS UWK skupinu pretekárov, ktorá bude reprezentovať SR a zabezpečí ich čiastočné 

financovanie podľa rebríčka SFKaBU (tabuľka reprezentácie).  

PR SFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi preveriť možnosti dopravy (letecky / autom) do 4.9.2017, resp. možnosti 

prepravy pomocou autobusa štátnej správy (ministerstvo,...). 

- P. Kotáskovi preveriť možnosti ubytovanie do 4.9.2017 a komunikovať s organizátormi MS. 

- J. Dadovi v kooperácii s reprezentačnými trénermi a v nadväznosti na výsledky reprezentácie 

(tabuľka reprezentácie) odporučiť PR SFKaBU do 30.9.2017 skupinu, ktorá bude 

reprezentovať SFKaBU na MS UWK. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

9. MS WTKA 
MS WTKA sa budú konať v talianskej Marina di Carrara v termíne 25.10.2017 – 29.10.2017. 



 
 

 
 

Odhadované náklady na pretekára sú 400 - 500 EUR. PR SFKaBU rozhodla, že SFKaBU podporí tento 

turnaj a pošle naň skupinu pretekárov, ktorá bude reprezentovať SR. Tréneri, ktorí majú záujem 

poslať pretekárov na tento turnaj to musia oznámiť do 4.9.2017 na sekretariát SFKaBU (info@karate-

slovakia.sk).  SFKaBU zabezpečí príspevok na dopravu na tento turnaj. 

PR SFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi preveriť možnosti dopravy (letecky / autom) do 4.9.2017, resp. možnosti 

prepravy pomocou autobusa štátnej správy (ministerstvo,...). 

- P. Kotáskovi preveriť možnosti ubytovanie do 4.9.2017. 

- M. Jarabicovi komunikovať s organizátormi turnaja, 

- P. Kotáskovi spracovať nominácie a predložiť ich na PR SFKaBU ku dňu 9.9.2017. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

10. SFKaBU a členstvo v TAFISE 
PR SFKaBU v nadväznosti aj na vývoj v oblasti športu pripravuje zámer vstúpiť ako člen do 

medzinárodnej organizácie TAFISA. 

PR SFKaBU ukladá: 

- D. Baranovi vypracovať prihlášku a zaslať ju do 4.9.2017. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

11. Konferencia SFKaBU 
PR SFKaBU určila termín konferencie SFKaBU v Bratislave dňa 9.12.2017. 

PR SFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi zvolať Konferenciu SFKaBU do 4.9.2017. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

12. Slovenský športový portál 
SFKaBU je v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. povinná zverejňovať a aktualizovať svojich členov na 

Slovenskom športovom portáli. Táto aktualizácia musí prebehnúť do 30.9.2017. 

PR SFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi rozoslať individuálne klubom SFKaBU do 4.9.2017 pôvodné materiály 

(minuloročné dokumenty) a požiadať ich o aktualizáciu do 24.9.2017. 

- P. Kotáskovi do 30.9.2017 aktualizovať materiály a Slovenskom športovom portáli. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

13. Poďakovanie prof. Ing. Petrovi Plavčanovi 
PR SFKaBU sa chce poďakovať odchádzajúcemu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. 

Ing. Petrovi Plavčanovi za jeho prácu, ktorú urobil pre šport počas jeho pôsobenia na MŠVVŠ SR. Jeho 
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pôsobenie počas neľahkej implementácie Zákona o športe, ako aj jeho celkový prístup k športu PR 

SFKaBU hodnotí veľmi kladne a s úctou. 

Zároveň sa PR SFKaBU chce poďakovať za záštitu, ktorou zastrešil tohtoročné sústredenie 

okinawských majstrov na Slovensku, ale aj jeho účasť na významných medzinárodných a domácich 

podujatiach. 

PR SFKaBU ukladá: 

- D. Baranovi adresovať prof Ing. Petrovi Plavčanovi ďakovný list SFKaBU. 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

 

 

V Bratislave, 20.8.2017 

 

Zapísal : Mgr. Peter Kotásek 

 

Overil: Mgr. Daniel Baran 

 

Hlasovali (per rollam): 

- Mgr. Daniel Baran, prezident SFKaBU 

- Mgr. Peter Kotásek, generálny sekretár SFKaBU 

- JUDr. Martin Jarabica, viceprezident SFKaBU 

- Ján Valentík, viceprezident SFKaBU 

- Ján Šály, viceprezident SFKaBU 

 


