
 
 

 
 

Uznesenie PR SFKaBU 4.3.2019 

1. Ratingová tabuľka 
p. Kotásek informoval PR SFKaBU o spustení ratingovej tabuľky s jednotlivými výsledkami z kôl PF 

a predchádzajúcimi MS a ME WUKF. 

Prezidentská rada sa zároveň vyslovila, že ratingová tabuľka je podporný nástroj nominácie. Pretekári 

na MS WUKF v Bratislave musia samozrejme prejsť reprezentačnými sústredeniami a následnou 

nomináciou reprezentačných trénerov SFKaBU 

PR SFKaBU schválila tento bod jednomyseľne 

2. Technický seminár pred MS WUKF 
Technický seminár pred MS WUKF (v týždni majstrovstiev) rieši prezident SFK. P. Baran informoval, že 

predbežne je predjednaná ZŠ Kalinčiakova, následne je v riešení ako druhé miesto Dom športu, 

alebo Farmaceutická fakulta nakoľko budú 4 odborné semináre. 

PRSFKaBU ukladá: 

- P.Baranovi zabezpečiť a zazmluvniť dva priestory pre konanie seminárov pre MS WUKF 

v okolí zimného štadiónu 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

3. Naplnenosť hotelov 
Prezident SFKaBU informoval, že naplnenosť hotelov v tejto chvíli predstavuje 30% z celkovej 

kapacity, čo v tomto období je dobrý signál z hľadiska naplnenosti MS WUKF. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie. 

4. Doprava a MS WUKF 
p. Baran informoval o komunikácii s MHD Bratislave a reklame na samotné MS WUKF 2019 v 

Bratislave. Zároveň sa postupne napĺňa itinerár prepravy medzi letiskami a hotelmi v nadväznosti na 

naplnenosť hotelov. 

PRSFKaBU ukladá: 

- p. Baranovi komunikovať o cenovej kalkulácii na reklamu, nakoľko MHD ponúka jednotlivé 

možnosti reklamy v BA. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

5. Medaily MS WUKF 
Prezident SFKaBU predstavil medaily k MS WUKF, riešili sa priamo s prezidentom MS WUKF pri jeho 

návšteve v BA. Medaily budú s priemerom 8cm a hrúbkou 8mm, ich dodanie je už zabezpečené. 

Návrh medaily je súčasťou prílohy k zápisnici. Zároveň je potrebné pripraviť grafický návrh pohárov 

pre družstvá (1. miesto) a zabezpečiť ich dodanie. 



 
 

 
 

PRSFKaBU ukladá: 

- P.Baranovi nechať vypracovať CP na poháre víťazov a vizualizáciu 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

6. Vizualizácia štadióna a bezpečnostný projekt v zmysle zákona 
GS vypracuje vizualizáciu a presné rozmery pre Zimný štadión na počty tatami 10, resp. 12. Následne  

pripraví umiestnenie stánkov s predajom materiálov a ostatné pre potreby bezpečnostného projektu 

a umiestnenie online kamier pre prenosy. 

PRSFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi vypracovať vizualizácie a konzultovať s bezpečnostných technikom na štadióne. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

7. Zabezpečenie na štadióne 
Prezident SFKaBU požiadal p. Trnku o úlohu hlavného usporiadateľa športového podujatia - v zmysle 

a požiadaviek zákona na takúto osobu). Zároveň rozpracoval komunikáciu s p. Kurilom o zabezpečení 

zo strany jeho súkromnej školy v rámci jeho možností a prostriedkov. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie. 

8. SOZA 
p. Jarabica informoval, o stretnutí na SOZA, s ktorou komunikuje ohľadne licencie a prípravy zmluvy 

medzi SFKaBU a samotnou organizáciou. Cena by mala byť 1829 EUR bez DPH. Táto zmluva je 

potrebná v zmysle zákona a v prípade, že by ju SFKaBU nemala uzavretú hrozí jej pokuta. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie. 

9. Lístky na MS WUKF 
PR SFKaBU určila ceny lístkov na MS WUKF nasledovne: 

 - permanentka dospelý 35 EUR (od 16 rokov) 

 - permanentka dieťa 20 EUR  

 - jednodňový dospelý 15 EUR (od 16 rokov) 

 - jednodňový dieťa 10 EUR 

 - len OPENING CEREMONY dospelý 10 EUR (od 16 rokov) 

 - len OPENING CEREMONY deti 6 EUR 

 - len OPENING CEREMONY senior (nad 60 rokov) 5 EUR 

 - jednodňový invalid 1 EUR (platný preukaz ZŤP)   

Predpredaj pre zahraničných divákov (rodičia, sprievod,...) zabezpečí spoločnosť Ticketmedia online 

predajom. Všetky výpravy (pretekári, coachovia, rozhodcovia, lekári a VIP) budú mať vstupné zdarma. 



 
 

 
 

 

GS preverí možnosť realizácie vstupenky pre oba sektory A, aj B bez nutnosti priameho zadania pri 

predaji do sektora. 

PRSFKaBU ukladá: 

- P. Kotáskovi preveriť možnosti vstupu. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

10. Zabezpečenie cateringu 
p. Jarabica informoval o stretnutí zahraničnej firmy, ktorá by vedela dodať zabezpečenie stravy na 

zimnom štadióne. V prípade, že by na štadióne prebiehal predaj ich tovaru vedeli by časť cateringu 

zabezpečiť formou sponzorstva. 

PRSFKaBU ukladá: 

- GS z dôvodu stravy na štadióne nakontaktuje zodpovednú osobu zo štadiónu ohľadom 

predaja stravy a nápojov vlastným dodávateľom. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

11. Predstavenie počas OPENING CEREMONY 
Prezident informoval, že p. Kamil Horák vybavil 6 min vystúpenie tanečného súboru Čarovné ostrohy. 

p. Jarabica skontaktuje p. Horáka a dohodne ostatné zmluvne podmienky. Predstavenie bude 

súčasťou OPENING CEREMONY. 

PRSFKaBU ukladá: 

- P. Jarabicu kontaktovať p. Horáka. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

12. Pozvánky na OPENING CEREMONY a oficiálnu večeru 
Počas otváracieho ceremoniálu a oficiálnej večere budú pozvaní aj sponzori a predstavitelia štátu 

a jednotlivých organizácií. 

PRSFKaBU ukladá: 

- Prezident a GS vypracujú zoznam pozvaných pre MS WUKF 2019 a následne ich p. Baran 

oficiálne listom pozve. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

13. Letný seminár 
Prezident SFKaBU informoval PR SFKaBU o postupe rokovania členov KD a SSTKK. Stroskotala snaha 

kooperácie spoločného sústredenia. Sensei Gushi bude na Slovensku od MS WUKF, následne by sa 

mohol zúčastniť po MS WUKF seminára, ktorý sa bude konať od 1.7 - 6.7.2019 pravdepodobne v 



 
 

 
 

Žiline. Účastníci môžu pokračovať následne už 3. československým sústredením. Ostatné informácie, 

ceny, miesto budú zverejnené v najbližšej dobe. 

PRSFKaBU ukladá: 

- Prezident bude o programe rozprávať s Gushi senseiom. 

- GS preverí možnosti ubytovanie a cvičenia v Žiline. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie a schvaľuje ďalší postup jednomyseľne. 

14. Žiadosť o dotácie 
GS informoval o podaní žiadostí na dotáciu pre SFKaBU a samotné MS WUKF, ako aj žiadosti pre 

odmeny športovcom za rok 2018 na MŠVVŠ SR. Následne boli podané žiadosti aj na BSK a žiadosť na 

Úrad vlády SR na zakúpenie tatami. 

Ostatné žiadosti o sponzorstvo, príp. podporu budú podávané priebežne (TIPOS, PSS, ...) 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie. 

15. Výročná správa SFKaBU za rok 2016 
GS informoval o vypracovaní výročnej správy za rok 2016, doplnení výročnej správy roku 2017, 

pripravovanej mimoriadnej Konferencii SFKaBU počas 3.kola PF v Púchove (kvôli prerokovaniu 

výročnej správy z roku 2016) a dohodnutej Zmluve o audite za rok 2016. Všetky údaje boli predložené 

v dohodnutom termíne aj hlavnej kontrolórke športu SR. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie. 

16. Kvalifikácia trénerov 
GS informoval o komunikácii s medzinárodnou organizáciou EurEthICS ETSIA ®, ktorá ma vypracované 

školenie trénerov, ktoré musí byť uznané v rámci členských štátov EU. Zároveň prebieha aj 

komunikácia s hlavnou kontrolórkou, či samotná legislatíva SR je v tomto zosúladená s legislatívou 

EU. 

Tieto licencie by následne pre SFKaBU mohli pre nových trénerov nahradiť trénerské licencie 

potrebné pre vykonávanie trénera športu v SR. 

PR SFKaBU berie túto informáciu na vedomie. 

 

V Bratislave, 4.3.2019 

 

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 

 

Príloha č. 1 

 


