
Uznesenie z konferencie SFKBU 
Konanej dňa 4.12.2011 v Radave 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Zapisovateľ : Peter Kotásek 
 
Konferencia sa riadila nasledovným programom : 
 

1.)   Správa o činnosti za uplynulé obdobie 
2.)   Schválenie predbežného rozpočtu SFKBU 
3.)   Správa revíznej komisie  
4.)   Úprava súťažných kategórií 
5.)   Prejednanie termínového kalendára na rok 2012 
6.)   Voľba viceprezidenta SFKBU 
7.)   Antidopingový program 
8.) Diskusia 
9.) Uznesenie 

 
 
Konferencia sa na svojom jednaní uzniesla na nasledovnom uznesení : 
 
Konferencia : 
 

1.) Berie na vedomie  
a. informáciu o športových výsledkoch reprezentantov SFKBU 
b. informáciu o sprísnených pravidlách Slovenského ADV 
c. berie na vedomie a akceptuje návrh o dvoch svetových organizáciách uznaných IOC 

ako nosných (WTKA, WKC) 
d. informáciu o medzinárodnom letnom sústredení 
e. informáciu o svetovom sústredení na Okinawe. 

 
2.) Schvaľuje : 

a. Správu revíznej komisie za rok 2010 
b. Správu prezidenta o činnosti za uplynulé obdobie  
c. Rozpočet SFKBU 
d. Termínový kalendár s tým, že niektoré kluby upresnia termíny ich súťaží, 
e. Vyhlásených najúspešnejších pretekárov a trénera za rok 2011 podľa správy prezidenta 

SFKBU. 
f. povinné kata shitei, sentei do 4.kyu, 
g. rozdelenie kategórie kata 14. – 17. r. do 4. kyu a od 3.kyu, 
h. rozdelenie kategórie kata družstvá 6. – 9.r. a 10. – 13. r. 

 
3.) Volí : 

a. Prezidenta - Ing. František Komora 
b. Predsedu – Ing. Ladislav Klementis 
c. Generálneho sekretára – Peter Kotásek 
d. Viceprezidentov: 

1. Ing. Ľubomíra Klementisová 
2. Ján Dado 
3. Ing. Pavel Trnka 



4. Ján Valentík 
5. MUDr. Ľudovít Divinec 

e. Revíznu komisiu: 
1. Ing. Miroslava Sithová 
2. Alena Segešová 
3. JUDr. Erik Štefák 

 
 

4.) Ukladá : 
a. GS spracovať na základe upresnených informácií o pripravovaných turnajoch 

termínový kalendár na rok 2012 a priebežne ho udržiavať na WEB e SFKBU. 
b. Jánovi Valentíkovi spracovať program prípravy širšieho výberu reprezentácie v kumite 

Vrátane plánu účasti na medzinárodných turnajoch 
c. PR v rámci finančných možností SFKBU realizovať doporučenia Revíznej komisie, tak 

aby nebolo obmedzené fungovanie SFKBU. 
d. Trénerom, pretekárom a reprezentantom venovať pozornosť Antidopingovému 

programu SFKBU a prevencii pred zneužívaním zakázaných látok pretekármi, 
e. Prezidentovi a predsedovi SFKBU prejednať v rámci svojich možností nelogické 

ustanovenia ADP. 
f. GS upraviť registračný program SFK na súťaže, 
g. prepracovať J. Šálymu kategórie súťažného kumite do 28.7.2012 
h. GS zabezpečiť komunikáciu s prípravným výborom WTKA (ubytovanie, organizácia) 
i. P. Trnkovi v spolupráci s M. Horákom a J. Šálym vypracovať plán odmeňovania 

rozhodcov a rozdelenie do tried do 14.1.2012 
j. GS informovať na www stránke SFK o regionálnych seminároch, 
k. PR vypracovať kritériá pre zaradenie pretekárov do širšej reprezentácie, 
l. J. Valentíkovi viesť intenzívnu prípravu športového kumite, 
m. P. Trnkovi pripraviť na 14.1.2012 školenie rozhodcov. 
 
 

5.) Doporučuje : 
a. Klubom rozvíjať krúžkovú činnosť na školách vzhľadom na možnosť lepších 

podmienok prístupu k telocvičniam, 
b. Hľadať externé zdroje financovania športovej činnosti mimo ŠR . 
c. Rozvíjať športovú činnosť v jednotlivých kluboch a zvyšovať účasť na kolách PF 

 
6.) Ďakuje : 

a. Alexandrovi Magyarovi za dlhoročnú úspešnú reprezentáciou československa 
a Slovenska a za jeho úspešnú trénerskú činnosť. 

b. Erikovi Štefákovi za pomoc a podporu poskytovanú SFKBU , najmä pri príprave LTT 
Mošovce a ďalších náročných akcií. 

c. F. Šebejovi za aktívnu prácu pre SFK 
 
 
Zapísal : 
 
 


