
Program mimoriadnej konferencie SFKaBU  

konanej dňa 9.11.2019 v Šali. 
  

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. Úpravy Stanov SFKaBU v zmysle návrhov jednotlivých členských klubov 

SFKaBU 

7. Rôzne 

 

 

 

Zápisnica z mimoriadnej konferencie SFKaBU  

konanej dňa 9.11.2019 v Šali. 
 

 

 

 

 

1. Otvorenie konferencie previedol prezident SFKaBU pán Daniel Baran, kde privítal 

všetkých prítomných a predal slovo a vedenie konferencie pánovi Petrovi Kotáskovi.  

 

2. Za zapisovateľku konferencie bola jednohlasne zvolená Daniela Šiandorová. Za 

overovateľku zápisnice bol zvolený Peter Kotásek. 

 

3. Pán Jarabica oboznámil členov konferencie o jej uznášania schopnosti, kde z tridsaťdva 

klubov bolo prítomných dvadsaťšesť. Čím konštatoval uznášania schopnosť mimoriadnej 

konferencie.  

 

4. Pán Kotásek predniesol návrh programu konferencie.  

 

5. Program mimoriadnej konferencie bol prítomnými účastníkmi jednohlasne schválený.  

 

6. Pán Kotásek predniesol úpravu stanov SFKaBU v zmysle jednotlivých návrhov členských 

klubov. K tomuto bodu sa otvorila krátka diskusia, v ktorej viacerí prítomní vyjadrili názory 

k jednotlivým návrhom na úpravu stanov SFKaBU.  

 

7. Za jednotlivé návrhy (viď. na konci tejto zápisnice) prítomní hlasovali na hlasovacích 

lístkoch anonymne. Hlasovanie kontrolovali pán Jarabica a pani Segešová.  

 

K návrhu 1a bolo päť za, k návrhu 1b boli dvanásti za, celkovo päť proti, dva hlasy boli 

neplatné a dvaja sa zdržali. Konferencia skonštatovala, že návrh 1a a 1b nebol prijatý.  

 

K návrhu 2a boli trinásti prítomný za k návrhu 2b siedmi prítomný za, celkovo piati proti 

a jeden hlas bol neplatný. Konferencia skonštatovala, že návrh 2a, ani 2b nebol prijatý.  

 



Za návrh číslo 3 bolo pätnásť za, štyria proti, sedem sa zdržalo hlasovania. Konferencia 

skonštatovala že návrh číslo   3 nebol prijatý.  

 

Návrh 4 bolo dvadsať jedna za, jeden proti, štyria sa zdržali hlasovania. Konferencia 

skonštatovala, že návrh bol prijatý.  

 

Návrh číslo 5 bolo dvadsaťpäť za, jeden bol proti. Konferencia skonštatovala, že návrh bol 

prijatý.  

 

Návrh číslo 6 bolo dvadsaťpäť prítomných proti a jeden sa zdržal hlasovania. Konferencia 

skonštatovala, že návrh nebol prijatý.  

 

Znenia návrhov dostali jednotlivý účastníci konferencie na samostatných tlačivách 

označených pečiatkou SFKaBU.  

 

8. Rôzne:  

- pani Klementisová predostrela návrh a rozdelenie slovenského pohára aj na regionálnu časť 

súťaží čím by sa znížil počet štartov v slovenskom pohári.  

- pán Kotásek navrhol rozdelenie slovenského pohára na deti a dospelých čím by sa taktiež 

znížil počet štartov na jednotlivých kolách slovenského pohára. 

- pán Kotásek oznámil členom mimoriadnej konferencie, že riadna konferencia SFKaBU sa 

bude konať 14.12.2019. Miesto konferencie bude upresnené.  

 

 

 

V Šali 9.11.2019 

 

 

Zapísala:                                                                                                           Zápisnicu overil: 

 

Daniela Šiandorová                                                                                               Peter Kotásek 

                                                                                                                               

                                 

 



Zoznam prítomných: 

 
 



Návrh 1a 
 

Článok 50a 
Reprezentácia Slovenskej republiky SFKaBU 

 
1. Reprezentácia Slovenskej republiky SFKaBU je tvorená športovcami so štátnym 
občianstvom Slovenskej republiky s príslušnosťou k SFKaBU po splnení podmienok na 
zaradenie do Reprezentácie Slovenskej republiky SFKaBU schválených výkonným výborom 
SFKaBU. 
2. Práva a povinnosti športovca zaradeného do Reprezentácie Slovenskej republiky 
SFKaBU vyplývajú zo Štatútu Reprezentácie Slovenskej republiky SFKaBU. 
3. Reprezentáciu Slovenskej republiky SFKaBU vedie Reprezentačný tréner SFKaBU v 
zmysle Štatútu Reprezentácie Slovenskej republiky SFKaBU. 
4. Reprezentačný tréner SFKaBU je volený Konferenciou SFKaBU. Funkčné obdobie 
Reprezentačného trénera SFKaBU je 4 ročné. 
 
Návrh 1b 

 
Článok 50a 

Reprezentácia Slovenskej republiky SFKaBU 
 
1. Reprezentácia Slovenskej republiky SFKaBU je tvorená športovcami so štátnym 
občianstvom Slovenskej republiky s príslušnosťou k SFKaBU po splnení podmienok na 
zaradenie do Reprezentácie Slovenskej republiky SFKaBU schválených výkonným výborom 
SFKaBU. 
2. Práva a povinnosti športovca zaradeného do Reprezentácie Slovenskej republiky 
SFKaBU vyplývajú zo Štatútu Reprezentácie Slovenskej republiky SFKaBU. 
3. Reprezentáciu Slovenskej republiky SFKaBU vedie Reprezentačný tréner SFKaBU pre 
kata a kobudo a Reprezentačný tréner SFKaBU pre kumite v zmysle Štatútu Reprezentácie 
Slovenskej republiky SFKaBU. 
4. Reprezentační tréneri SFKaBU sú volení Konferenciou SFKaBU. Funkčné obdobie 
Reprezentačných trénerov SFKaBU je 4 ročné. 
 
 
 
 
Súhlasím s „Návrhom 1a“ 
 

 

Súhlasím s „Návrhom 1b“ 
 

 

Nesúhlasím so zmenou stanov v prípade „Návrhu 1“ 
 

 

Zdržiavam sa hlasovania v prípade „Návrhu 1“ 
 

 

 



Návrh 2a 
 

Článok 50b 
Talentová mládež SFKaBU 

 
1. Talentová mládež SFKaBU je tvorená športovcami so štátnym občianstvom Slovenskej 
republiky s príslušnosťou k SFKaBU po splnení podmienok na zaradenie do Talentová 
mládež SFKaBU schválených výkonným výborom SFKaBU. 
2. Práva a povinnosti športovca zaradeného do Talentovej mládeže SFKaBU vyplývajú zo 
Štatútu Talentovej mládeže SFKaBU. 
3. Talentovú mládež SFKaBU vedie Tréner talentovanej mládeže SFKaBU v zmysle 
Štatútu Talentovej mládeže SFKaBU. 
4. Tréner talentovanej mládeže SFKaBU je volený Konferenciou SFKaBU. Funkčné 
obdobie Trénera talentovanej mládeže SFKaBU je 4 ročné. 
   
Návrh 2b 
 
 

Článok 50b 
Talentová mládež SFKaBU 

 
1. Talentová mládež SFKaBU je tvorená športovcami so štátnym občianstvom Slovenskej 
republiky s príslušnosťou k SFKaBU po splnení podmienok na zaradenie do Talentová 
mládež SFKaBU schválených výkonným výborom SFKaBU. 
2. Práva a povinnosti športovca zaradeného do Talentovej mládeže SFKaBU vyplývajú zo 
Štatútu Talentovej mládeže SFKaBU. 
3. Talentovú mládež SFKaBU spadá pod Reprezentáciu Slovenskej republiky SFKaBU 
a vedie ju Reprezentačný tréner (Reprezentační tréneri) SFKaBU v zmysle Štatútu Talentovej 
mládeže SFKaBU. 
 
 
 
 
Súhlasím s „Návrhom 2a“ 
 

 

Súhlasím s „Návrhom 2b“ 
 

 

Nesúhlasím so zmenou stanov v prípade „Návrhu 2“ 
 

 

Zdržiavam sa hlasovania v prípade „Návrhu 2“ 
 

 

 
 



Návrh 3 
 
 

Článok 50c 
Rozhodcovská komisia SFKaBU 

 
1. Rozhodcovská komisia SFKaBU je tvorená odborníkmi s príslušnosťou k SFKaBU. 
Zoznam členov rozhodcovskej komisie navrhuje predseda rozhodcovskej komisie a je 
schválený výkonným výborom SFKaBU. 
2. Práva a povinnosti Rozhodcovskej komisie SFKaBU vyplývajú zo Štatútu 
Rozhodcovskej komisie schváleným výkonným výborom SFKaBU. 
3. Rozhodcovskú komisiu SFKaBU vedie Predseda Rozhodcovskej komisie SFKaBU v 
zmysle Štatútu Rozhodcovskej komisie SFKaBU. 
4. Predseda Rozhodcovskej komisie SFKaBU je volený Konferenciou SFKaBU. Funkčné 
obdobie Predsedu Rozhodcovskej komisie SFKaBU je 4 ročné. 
 

Článok 51 
 
Vypúšťa sa bod 7, písmeno b. 
 
 
 
 
Súhlasím s „Návrhom 3“ 
 

 

Nesúhlasím so zmenou stanov v prípade „Návrhu 3“ 
 

 

Zdržiavam sa hlasovania v prípade „Návrhu 3“ 
 

 

 



Návrh 4 
 

Článok 50c 
Technická komisia SFKaBU 

 
1. Technická komisia SFKaBU je tvorená odborníkmi s príslušnosťou k SFKaBU. 
Zoznam členov technickej komisie navrhuje predseda technickej komisie a je schválený 
výkonným výborom SFKaBU. 
2. Práva a povinnosti Technickej komisie SFKaBU vyplývajú zo Štatútu Technickej 
komisie schváleným výkonným výborom SFKaBU. 
3. Technickú komisiu SFKaBU vedie Predseda Technickej komisie SFKaBU (Technický 
riaditeľ SFKaBU) v zmysle Štatútu Technickej komisie SFKaBU. 
4. Predseda Technickej komisie SFKaBU je volený Konferenciou SFKaBU. Funkčné 
obdobie Predsedu Technickej komisie SFKaBU je 4 ročné. 
5. Technická komisia rieši hlavne otázku skúšok stupňov technickej vyspelosti KYU a 
DAN, homologizácie jednotlivých stupňov a iné oblasti v zmysle Štatútu Technickej komisie. 
Nezasahuje do činnosti iných komisií a reprezentačného trénera (reprezentačných trénerov). 
 
 
 
 
 
Súhlasím s „Návrhom 4“ 
 

 

Nesúhlasím so zmenou stanov v prípade „Návrhu 4“ 
 

 

Zdržiavam sa hlasovania v prípade „Návrhu 4“ 
 

 

 



Návrh 5 
 

Článok 27 
 
Bod 2 sa upravuje: V podmienkach SFKaBU platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcií. 
Jedna a tá istá osoba môže zastávať len jednu volenú pozíciu v orgánoch SFKaBU. 
 
 
 
 
 
Súhlasím s „Návrhom 5“ 
 

 

Nesúhlasím so zmenou stanov v prípade „Návrhu 5“ 
 

 

Zdržiavam sa hlasovania v prípade „Návrhu 5“ 
 

 



Návrh 6 – tento návrh prišiel len ako textácia, bez potrebného zapracovania do 
jednotlivým článkov Stanov SFKaBU (rozpor s inými článkami a pod.) 
 
Zriadenie dozornej rady – Rady starších, s právomocou zastaviť a okamžite zrušiť chybné 
rozhodnutia PR vo všetkých oblastiach. Jej členov by volila priamo Konferencia, ktorej by sa 
zodpovedali. Majú mať právu účasti na rokovaní všetkých orgánov SFK a prístup ku všetkým 
materiálom, dohodám, účtovným dokladom a pod. 
 
Zriadenie sekretariátu SFKaBU podriadeného generálnemu sekretárovi na komunikáciu 
s celou SFKaBU a na vedenie operatívnej evidencie príjmov a nákladov a sústreďovanie 
a posun dokladov ekonómke. Prijať riadnu ekonómku. 
 
Ekonómku zaradiť ako riadneho člena prezidentskej rady, aby mala 6 členov. 
 
Zrušiť právomoc generálneho sekretára riadiť odborné útvary a trénerov reprezentácie. 
Zriadiť technického riaditeľa SFKaBU (skúsenosti a výsledky v kata, kumite, výchove 
trénerov, rozhodcov, skúšobných komisárov, medzinárodné skúsenosti, primeraný vek...). 
Bude volený Konferenciou a zodpovedá sa Konferencii. Koordinácia a riadenie technického 
a odborného rozvoja SFKaBU. Koordinácia a riadenie skúšok na STV a školenie skúšobných 
komisárov, TMK, RK, reprezentačných trénerov, trénerov talentovanej mládeže,... 
 
 
 
 
Súhlasím s „Návrhom 6“ 
 

 

Nesúhlasím so zmenou stanov v prípade „Návrhu 6“ 
 

 

Zdržiavam sa hlasovania v prípade „Návrhu 6“ 
 

 

 

 


