
Program Konferencie SFKaBU konanej dňa 15.12.2018 

  

1. Otvorenie konferencie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie 

a podmienok uznášaniaschopnosti 

4. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu, alebo doplnenie navrhovaného programu 

5. Schválenie programu 

6. GDPR 

7. Správa auditora za rok 2017 

8. Správa prezidenta o činnosti za rok 2018 

9. Vyhodnotenie výsledkov a činnosti reprezentácie za rok 2018 

10. Plán činnosti na rok 2019: 

a. Termínový kalendár 

b. Semináre, sústredenia 

c. Zahraničné súťaže 

d. MS WUKF 

11. Rozpočet na rok 2019 

12. Rôzne 

 

Zápisnica z Konferencie SFKaBU konanej dňa 15.12.2018 

 

Bod č. 1 

- otvorenie konferencie – prezident SFKaBU otvoril konferenciu a poveril generálneho 

sekretára (GS) na vedenie konferencie 

 

Bod č. 2  

- voľba zapisovateľa a overovateľa (Boris Bleho, Miroslav Horák) 

za: všetci (25)    proti: 0   zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 3 

- GS skonštatoval, že konferencia je uznášania schopná – 25 platných hlasov, z celkového 

počtu 33 

 

Bod č. 4 – doplnenie navrhovaného programu 

-zmena stavu stanov federácie, hlava 3, najvyšší orgán federácie 

za: 24      proti: 0   zdržalo sa: 1 

 



Bod č. 5 – schválenie programu 

za: všetci (25)     proti: 0   zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 6 

- vedenie súťažnej a klubovej agendy v intenciách GDPR (nebolo hlasované) 

- konferencia poveruje prezidentskú radu (GDPR) 

za: všetci (25)     proti: 0   zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 7 

- výsledky auditu: - p. Kotásek predložil návrh, 

         - p. Klementisová - požiadavka na vysvetlenie vyúčtovania diét 

(Montecatini, Cluj Napoca, 5 ľudia na Okinawe)  

za: 26 (všetci + Ilava)   proti: 0  zdržalo sa: 0 

- návrh p. Klementisovej ohľadom účtovníctva (vyúčtovanie sústredení za tréningy), 

predloženie dokladov o úhradách (prevzalo vedenie) 

Konferencia prerokovala výročnú správu, oboznámila sa s výsledkami auditu a berie ich na 

vedomie. 

 

Bod č. 8 

- správa prezidenta o činnosti za rok 2018 (berie na vedomie) 

 

Bod č. 9 

- vyhodnotenie výsledkov a činností odborných komisií (rok 2018) 

- komentár p. Dada ohľadom odstúpenia z funkcie hl. reprezentačného trénera 

neupovedomené 

-nominácie pretekárov, nahlásenie reprezentačného sústredenia, vyhlásenie p. 

Valentíkovej za reprezentačnú trénerku na RYUEI-RYU 

-doplnenie p. Kotáska: ohľadom toho, že sústredenia boli ohlásené, nie ako 

reprezentačné 

+ diskusia o vedení reprezentácie 

 

Bod č. 9a 



- zmena stanov: - zmena tretej hlavy stanov, o zásadných záležitostiach budú môcť      

rozhodovať aj predsedovia komisií, 

- bol navrhnutý odklad pre toto hlasovanie, 

- počet členov rozšírený na 7 ľudí, zrušenie viceprezidentov, ponechať iba jedného + pridanie 

jedného člena z vedenia reprezentácie ( predpokladaný odklad na seminár v Radave 2019), 

» ďalší preklad od p. Komoru pre odhlasovanie tohto návrhu na termín po MS v Bratislave 

v roku 2019 

» alebo 9 členov s ponechaním viceprezidenta, 

- zaoberať sa o úprave stanov, 

upraviť stanovy tak, aby boli vyhovujúce požiadavkám (termín po MS v Bratislave) 

- príprava na ďalšiu konferenciu a požiadavky ostatných členov 

za: 26 (všetci + Ilava)   proti: 0   zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 10 

- zmena / doplnenie kategórií na súťaže SFKaBU 

» dodržiavanie štýlu na súťažiach podľa pravidiel WUKF, 

» úprava kategórií na rok 2019, 

» nominácia na MS WUKF, 

- kata: úprava, 1. kolo bude nad 18 pretekárov, 

- diskusia o cvičení TOKUI KATA – vo finále 12 ročné deti (bez ohľadu na STV a DAN) 

- pokiaľ je kategória zlučovaná platia pravidlá z vyššej zlučovanej kategórie 

- všetky kategórie podľa pravidiel WUKF, doplnky usporiadateľa (prize money) – sú 

povolené 

za: 26 (všetci + Ilava)   proti: 0   zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 11 

- ohľadom MS v Bratislave kto z pretekárov bude štartovať na MS v Bratislave 2019 

» pustiť prvých piatich podľa bodov v kategóriách za rok 2019 + 1 rozhoduje len 

reprezentačný tréner 

- vynulovať reprezentačnú tabuľku, ale s ponechaním Malty a Dundee, všetky kolá vynechané 

- otváracia ceremónia (iba nástup) bez nejakých folklórnych – bez kultúrnej vložky (p. 

Jarabica) 

- p. Dado: návrh na cvičenie spoločnej kata všetkých cvičencov 



- p. Šály: s kultúrnou vložkou (napr. p. Roman Volák) – cca 15-20 min 

1) nástup                    2) program                  3) rotácie finále zápas 

za: 26    proti: 0   zdržalo sa: 0 

 

- komentár p. Barana o pomoc pri organizovaní MS v Bratislave, každý kto má prostriedky 

a môže pomôcť 

- ďalej upovedomenie o: - inšpekčnej návšteve, 

        - medzinárodný seminár rozhodcov WUKF, 

        - školenie pre ľudí pri stolíkoch (vedené IT špecialistami), 

        - MS v kobudo budú súčasťou majstrovstiev (len okinawské       

kobudo), 

        - ponuka od WUKF na kumite seminár „Pinto Paiva“ – máj 2019 

 

Bod č. 12 (upovedomenie) 

- ponuka od WUKF na kumite seminár  

za: 25    proti: 1   zdržalo sa: 0 

 

Bod č. 13 (upovedomenie)  

- 2. letný seminár s okinawskými majstrami  (Matayoshi, Gushi, Gushiken, Shinjo) 

predpokladaný termín: 8. – 21. 7. 2019 

» podľa počtu účastníkov – Moštenica / Žilina 

 

Bod č. 14 (upovedomenie) 

- termínový kalendár: - súťaže na SR 

   - súťaže mimo SR (Dánsko – Odense) 

- seminár na Okinawe – základné informácie (august 2019) 

- p. Klementisová a p. Dado – sústredenie Česko – Slovensko 

(Kováčovo) 

- talentovaná mládež – sústredenie spolu s reprezentačnými 

 

Bod č. 15 - rozpočet na rok 2019  



- nie sú presné a podrobné informácie o rozpočte, prebehli stretnutia a boli rozoberané aj MS 

v Bratislave s MŠVVŠ (berie na vedomie) 

 

Bod č. 16 – rôzne  

1) Upovedomenie o okinawskej renmei ohľadne získavania stupňov DAN v karate 

a kobudo (2018) 

2) Seminár RYUEI RYU – Okinawa (august 2019) 

3) Aktualizácia údajov pre aktuálne údaje (vek) STV-kyu 

4) p. Štefák chce byť súčasťou SFK na súťažiach 

5) Talentovaná mládež – tréneri: Dominika Šalamonová 

  Patrik Leschinger 

  Ivan Marko 

  Miroslav Horák 

  Miroslav Šenk 

- sústredenia aspoň 2 do MS, 

- minimálne 2 sústredenia (marec a apríl / máj) 

- vek: 10 – 13 rokov 

- 1 deň 

 

6) Zvýšenie štartovného: - na základe rozšírenia kategórií (viac medailí) 

- z 5 eur na 6 eur - jednotlivci 

- z 10 eur na 12 eur - družstvá 

za: všetci – konferencia odporúča prezidentskej rade 

7) Prehodnotenie na súťažiach kata / kumite 

1. návrh: kumine / kata             za:  

2. návrh: súbežne kata / kumite za: 15 

- hlasovanie o vyskúšaní tohto návrhu na jednom kole (1. kolo SFK) 

8) ANAN DAI a OHAN DAI – tokui kata 

PAIKU – sentei kata 

- prehodenie a doplnenie kata 

9) Bodové hodnotenie reprezentácie 



Malta – 4,5,6 

Karlové Vary – 4,5,6 

účasť na reprezentačných sústredeniach: + 5 bodov 

neúčasť reprezentačných sústredeniach: -10 bodov (neospravedlnená), 0 bodov 

(ospravedlnená neúčasť) 

10)  Chrániče – do 12. rokov sú povinné aj chrániče hlavy a chrániče hrudníka 

11)  Zrušenie rozhodnutia prezidentskej rady za rozhodnutie o reprezentačnej trénerke na 

RYUEI RYU p. Valentíkovej, p. Klementisová podala návrh na odvolanie 

za: 15    proti: 3   zdržalo sa: 6 

 

 

 

Zapisovateľ: Boris Bleho 

Overovateľ: Miroslav Horák 

 

 

 

V Púchove, 15. 12. 2018 

 

  



Zúčastnené kluby podľa prezenčnej listiny: 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


