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Zápisnica z Prezidentskej rady, 7.2.2022 
 

- Online zasadnutie cez ZOOM 

- Prítomní: Baran, Kotásek, Jarabica, Valentík, Šály 

 
Program:  

1. Medzinárodné trénerské licencie EurEthICS Etsia 

2. Medzinárodný seminár kumite – Ch. Pinna 

3. Pripravované súťaže SFKaBU + ďalšie aktivity 

4. Sústredenie TM SFKaBU 

5. MS WUKF 

6. ME WUKF 

7. Rôzne 

 
K bodu 1. 

Vzhľadom na situáciu s pandémiou a opatreniami sa niektorí tréneri nemohli zúčastniť 

seminára karate, ktorý sa konal 21.-22.1.2022. Vedenie SFKaBU umožnilo zopár trénerom 

zúčastniť sa seminára online. 

Boli však takí, ktorí sa ani len neospravedlnili. Medzinárodné trénerské licencie EurEthICS Etsia 

sú viazané na kontinuálne celoživotné vzdelávanie sa trénerov. V prípade, že toto tréneri 

nespĺňajú, sú ich licencie zrušené. 

PR SFKaBU rozhodla, že tí, ktorí neboli prítomní seminára, si môžu na roky 2021/2022 predĺžiť 

licencie za plný poplatok 60€. 

Prezident SFKaBU upozornil, že posledné 2 roky hradila všetkým trénerom tieto poplatky 

Federácia zo svojich zdrojov.  

 

PR SFKaBU uložila prezidentovi SFKaBU kontaktovať dotknutých trénerov. Tí majú čas do 15.2. 

uhradiť na účet SFKaBU poplatok 60€. 
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K bodu 2. 

Na základe športovej diplomacie vedenia SFKaBU a dobrých vzťahov, prijal pozvanie na 

odborný seminár niekoľkonásobný majster sveta, Európy sensei Christophe Pinna, 7. Dan 

z Francúzska. 

V termíne od 3. do 5. júna povedie medzinárodný seminár kumite pre všetkých záujemcov. 

Seminár sa uskutoční v Pezinku – športová hala SOŠ. 

PR SFKaBU uložila prezidentovi doriešiť všetky detaily seminára, vypracovať spolu so 

zodpovednými trénermi harmonogram tréningov.    

Prezident SFKaBU informoval členov PR, že záštitu nad podujatím prevzal predseda BSK Mgr. 

Juraj Droba. 

 

K bodu 3. 

PR SFKaBU bola informovaná ohľadom aktivít na najbližšie obdobie. Známe termíny sú: 

- 20.2. – nominačný turnaj kata (zodp. Komisia reprezentácie SR) 

- 19.3. – Sústredenie Talentovanej mládeže (ZŠ J. Zemana, Nová Baňa) 

- 26.3. – Regionálna súťaž – Memoriál Sveťa Hazuchu Kráľová pri Senci, (org. TJ BUDO 

Bratislava) 

- 26.-27.3. – Sústredenie reprezentácie SFKaBU, Lagáň (zodp. Komisia reprezentácie 

SR) 

- 30.4. – Slovenský pohár v karate a kobudo, Pezinok (org. KKK Pezinok) 

- Máj  – Regionálna súťaž, Nová Baňa (org. ŠKK Nová Baňa) 

 

PR SFKaBU uložila generálne sekretárovi aktualizovať kalendár akcií na webe Federácie. 
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K bodu 4. 

Zodpovední tréneri TM sa dohodli, že najbližšie sústredenie TM bude 19.3.2022 v Novej Bani. 

Pôjde o druhú možnosť pre deti a mládež do 13 rokov dostať sa do výberu TM. 

PR SFKaBU súhlasila, že výber TM pôjde ako súčasť výpravy na ME WUKF do Talianska, 

november 2022, aj s finančnou podporou Federácie. Ako organizátor tohto sústredenia bude 

popri zodpovedných trénerov aj viceprezident SFKaBU J. Šály. 

 

K bodu 5. 

MS WUKF sa uskutočnia v USA (Miami) v termíne od 2. do 7. júla 2022. Vzhľadom na náročnosť 

celého procesu prípravy a vybavovania potrebných dokumentov, PR SFKaBU apelovala na 

reprezentačných trénerov, aby nomináciu na MS urobili čo najskôr. Tí ukončia nomináciu na 

nominačnom turnaji kata 20.2.2022. Následne by mala byť nominácia ukončená a zaslaná PR 

na posúdenie. 

Generálny sekretár p. Kotásek informoval PR, že financovanie Federácie na rok 2022 ešte nie 

je oficiálne, nakoľko nebola zverejnená, výzva, resp. výpočet dotácie zo strany MŠVVŠ SR. Do 

tej doby pôjde len o neoficiálne informácie, s ktorými sa pracuje a nie je možné presne určiť 

mieru spolufinancovania zo strany pretekárov nominovaných na MS WUKF. 

Taktiež nie je známy i kompletný zoznam realizačného tímu.  

 

PR SFKaBU uložila generálnemu sekretárovi a prezidentovi komunikovať so Sekciou športu 

MŠVVŠ SR ohľadom dotácie na rok 2022, najmä z dôvodu prípravy na MS či ďalších aktivít 

Federácie na rok 2022. 
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K bodu 6. 

Prezident SFKaBU informoval PR o dátume a mieste konania ME WUKF. Tie sa uskutočnia 3.-

6. novembra 2022 v talianskom Livorne. Predpoklad je väčšia výprava zložená výlučne z členov 

reprezentácie a talentovanej mládeže. 

 

K bodu 7. 

- Viceprezident SFKaBU M. Jarabica informoval členov PR o príprave nových 

reprezentačných  zmlúv pre pretekárov na rok 2022. 

PR SFKaBU uložila viceprezidentovi p. Jarabicovi skompletizovať pretekárske zmluvy do 28.2. 

a následne ich zaslať členom PR na schválenie. 

- Vedenie PR SFKaBU pripravuje niekoľko žiadostí o dotácie na rok 2022. O ich 

prípadnom schválení bude členov Federácie informovať. 

PR SFKaBU uložila prezidentovi SFKaBU a generálnemu sekretárovi SFKaBU dokončiť žiadosti 

o dotácie a zaslať ich príslušným inštitúciám na schvaľovanie. 

- Prezident SFKaBU informoval členov PR o novom klube. ŠKK Tlmače zaslali oficiálnu 

žiadosť na Federáciu, aby sa stali právoplatným členom Federácie. V komunikácii sú 

i ďalšie nové kluby.  

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Daniel Baran, prezident SFKaBU 

Overil: Mgr. Peter Kotásek, generálny sekretár SFKaBU 
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