Uznesenie PR SFKaBU 4.2.2019
1. Zrušenie pozície reprezentačného trénera pre RYUEI RYU
Na základe odporúčaní z Konferencie SFKaBU zo dňa 15.12.2019 PR SFKaBU sa rozhodla zrušiť pozíciu
reprezentačného trénera pre RYUEI RYU
PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne

2. Úprava trénerov reprezentácia.
PR SFKaBU upravila pred MS WUKF fungovanie reprezentácie nasledovne:
-

Pre kata a kobudo bude reprezentačný tréner PhDr. Ján Dado
Pre kumite bude reprezentačný tréner Ján Valentík

PR SFKaBU ukladá:
-

P. Kotáskovi pripraviť jednotlivé semináre a upraviť termínový kalendár pre semináre, aby
boli dostatočne vopred zverejnené

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne

3. Úprava Stanov SFKaBU
Na základe námietok na Konferencii SFKaBU sa PR rozhodla pripraviť úpravu Stanov SFKaBU s väčšou
mierou práv a kompetencií jednotlivých komisií. Zároveň jednotlivé komisie budú mať vlastnú časť
rozpočtu, s ktorou budú hospodáriť.
PR SFKaBU ukladá:
-

M. Jarabicovi komunikovať s jednotlivými klubmi, komisiami a predsedami komisií na
pripravovaných zmenách
P. Kotáskovi po schválení rozpočtu zo strany MŠVVŠ SR pripraviť komplexný rozpočet aj
pre jednotlivé komisie

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne

4. Hlavný kontrolór športu
PR SFKaBU berie na vedomie stretnutie GS s hlavnou kontrolórkou športu a postrehy, ktoré je
potrebné doplniť zo strany MŠVVŠ SR do 28.2.2019
PR SFKaBU ukladá:
-

P. Kotáskovi pripraviť požadované zmeny a dokumenty do termína 28.2.2019

PR SFKaBU berie na vedomie

5. Zoznam požiadaviek na MS WUKF
Prezident a generálny sekretár SFKaBU predniesli zoznam požiadaviek pred konaním MS WUKF.
Jedná sa o všetky materiálno – technické, ale aj ľudské zdroje, ktoré budú potrebné pri kreovaní
tohto turnaja. Tento materiál je súčasťou zápisnice PR SFKaBU

PR SFKaBU berie na vedomie

6. Návšteva prezidenta WUKF
Prezident SFKaBU predniesol program prezidenta svetovej organizácie p. Crisana na Slovensku a
propagáciu SFKaBU v médiach (TA3, RTVS, profesionálne interview). Zároveň bude prebiehať školenie
technickej časti organizačného výboru.
PR SFKaBU berie na vedomie

7. Systém registrácie na súťaže
GS predstavil systém, ktorý bude použitý pri registrácii na súťaže s novými kategóriami, ktoré lícujú
kategórie WUKF. V systéme budú v družstvách registrovaní priamo pretekári a nebude možné
pretekára registrovať do nepovolených, resp. viacerých kategórií.
PR SFKaBU berie na vedomie

V Bratislave, 4.2.2019

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

