
 
 

 
 

Uznesenie PR SFKaBU 24.3.2020 
1. Majstrovstvá sveta WUKF 2020 

Na základe oficiálnej komunikácie v rámci WUKF ExCOM, ktorej sa zúčastnil i prezident SFKaBU ako 
člen WUKF ExCOM bolo schválené preloženie 9. MS WUKF z júla 2020 na september – 10.-13.9.2020. 
Miesto ostáva pôvodne – mesto Štetín (Poľsko). 
 
PR SFKaBU berie na vedomie. 

2. Slovakia open 2020 
Rozhodnutím organizátora XXIII. Slovakia Open 2020  bola súťaž presunutá. Navrhovaný termín je 

16.-18.10.2020. Tento termín bude prerokovaný s vedením WUKF, nakoľko je Slovakia open súčasťou 

WUKF European Tour 2020. Okrem toho PR zaviazala prezidenta SFKaBU, aby zrušil všetky doterajšie 

rezervácie ubytovania (Dánsko, Anglicko, Belgicko, Írsko, Rumunsko). 

PR SFKaBU prijala tento bod  jednomyseľne. 

3. Letný seminár s okinawskými majstrami 
Podľa oficiálnych informácií prezidenta Medzinárodnej okinawskej federácie (Goju-ryu Kokusai 

Karate Kobudo Renmei) Hanshi Akira Gushiho nepríde na Slovensko v roku 2020 žiaden zástupca 

Renmei. Z tohto dôvodu rozhodla PR SFKaBU o zrušení Letného seminára karate a kobudo, ktorý sa 

mal konať 6.-11.7.2020 v Radave. 

Sensei Gushi dostal od prezidenta SFKaBU pozvánku pre majstrov na rok 2021. Veríme, že letný 

seminár sa s majstrami uskutoční v lete 2021. 

PR SFKaBU schválila zrušenie seminára jednomyseľne. 

4. Odborný seminár trénerov pod vedením EurEthICS ETSIA 
PR bola informovaná prezidentom SFKaBU, že seminár s prezidentom EurEthICS ETSIA prof. 

Giovannim Gordianim, nebude v určenom termíne 24.-26.4.2020, ale sa presunie na druhú polovicu 

roka 2020 alebo na začiatok roka 2021. 

PR SFKaBU prijala tento bod jednomyseľne. 

5. III. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo – Púchov 
PR rozhodla o zrušení III. kola SP v karate a kobudo, ktoré malo byť 18.4.2020 v Púchove. 

O rozhodnutí informovala organizátora súťaže, Ing. Františka Komoru. PR rozhodla, že sa súťaž 

neuskutoční v roku 2020 (teda zrušená bez náhrady). 

PR SFKaBU prijala tento bod jednomyseľne. 

 

 



 
 

 
 

6. Anketa – športovec a tréner 2019 
PR bola informovaná viceprezidentom SFKaBU p. Valentíkom o nomináciách jednotlivých klubov na 

najúspešnejšieho športovca. Poďakovala za zabezpečenie zozbierania návrhov.  

Vzhľadom na nie príliš vhodný čas na realizáciu tejto ankety, PR rozhodla o jej pozastavení. Samotné 

hlasovanie za nominovaných pretekárov a trénerov je v tejto chvíli presunuté na druhú polovicu roka 

2020. K vyhodnoteniu by prišlo v rámci presunutej Slovakia open (október 2020). 

PR SFKaBU prijala tento bod jednomyseľne. 

7. Tréningový plán pre reprezentáciu  SFKaBU 
PR SFKaBU navrhuje vypracovanie usmernenia  tréningového plánu pre reprezentáciu  SFKaBU. 

Generálny sekretár SFKaBU, Mgr. Peter Kotásek, bude v kontakte so zodpovednými reprezentačnými 

trénermi (Dado, Klementisová, Horák K.). 

PR SFKaBU prijala tento bod jednomyseľne. 

 

8. Tréningový plán pre TM SFKaBU 
PR SFKaBU navrhuje vypracovanie usmernenia  tréningového plánu pre talentovanú mládež SFKaBU. 

Viceprezident SFKaBU, JUDr. Martin Jarabica, bude v kontakte so zodpovedným trénerom p. 

Miroslavom Šenkom. 

PR SFKaBU prijala tento bod jednomyseľne. 

9. Doplnenie administratívy (reprezentácia, TM, dotácie...) 
PR SFKaBU odporúča svojim komisiám (Technická komisia, Disciplinárna komisia, Revízna komisia, 

Komisia reprezentácie SFKaBU) a ostatným orgánom (Talentovaná mládež) využiť tento čas na 

prípravu na ďalšie obdobie, skompletizovať zoznamy členov, pripraviť termíny zasadnutí, seminárov, 

školení, pripraviť návrhy činnosti na 2/2 roka 2020, následne si pripraviť orientačne činnosť na ½ 

2021, komunikovať s klubmi a ich vedením.  

PR SFKaBU prijala tento bod jednomyseľne. 

 

Zapísal : Mgr. Daniel Baran 

Overil: Mgr. Peter Kotásek 

Hlasovali: 

- Mgr. Daniel Baran, prezident SFKaBU 

- Mgr. Peter Kotásek, generálny sekretár SFKaBU 

- JUDr. Martin Jarabica, viceprezident SFKaBU 

- Ján Valentík, viceprezident SFKaBU 

- Ján Šály, viceprezident SFKaBU 


