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ZÁPISNICA
zo zasadnutia mimoriadnej Konferencie Slovenského zväzu karate
Názov športovej organizácie:

Slovenský zväz karate (SZK)

Názov zasadajúceho orgánu:
Miesto konania zasadnutia:
Dátum konania zasadnutia:
Spôsob predkladania materiálov:

Mimoriadna konferencia SZK
Chata Slovenka – Moštenica 159, okr. B. Bystrica
25. Jún 2016
doručenie emailovou formou, zverejnením
na www.karate.sk, audiovizuálne
__________________________________________________________________________
Predsedajúci:
Zapisovateľ:

Daniel Líška, prezident SZK
Leopold Roman, gen. sekretár SZK

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Overenie mandátov
3. Schválenie programu
4. Schválenie pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
5. Správa prezidenta
6. Správy o činnosti komisií a hospodárení za uplynulé obdobie
7. Schválenie výročnej správy a rozpočtu za rok 2015
8. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016
9. Prijímanie nových členov
10. Informácia o Zákone o športe č.440/2015 Z.z. - Diskusia
11. Schválenie novelizácie Stanov SZK v zmysle nového zákona o športe
12. Voľby predsedov komisií, kontrolóra zväzu a doplnenie VV v zmysle nového zákona
o športe
13. Správa volebnej komisie, návrhovej komisie a schválenie uznesení
14. Záver
K BODU 1.
Otvorenie
Zasadnutie Mimoriadnej konferencie Slovenského zväzu karate otvoril prezident zväzu Ing.
D. Líška.
K BODU 2.
Overenie mandátov
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Generálny sekretár zväzu p. Roman spočítaním mandátov konštatoval dostatočný počet
prítomných na zahájenie Konferencie. Z 84 pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim bolo
prítomných 54, čo je 64,3 % - teda Konferencia je uznášaniaschopná.
K BODU 3.
Schválenie programu zasadnutia
Prezident zväzu predložil na schválenie zúčastneným delegátom program zasadnutia a vyzval
ich na prípadné doplnenie. Zároveň navrhol aby sa každé hlasovanie považovalo aj za
schválenie uznesenia s identickým znením, ktoré budú komisie sledovať a potom ich uvedú
do svojich správ, ktoré budú prílohou zápisnice. Keďže neboli doplňujúce ani pozmeňujúce
návrhy, návrh a program bol schválený.
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Program bol schválený.
K BODU 4.
Schválenie predsedníctva a pracovných komisií SZK
Bolo navrhnuté zloženie pracovného predsedníctva, a pracovných komisií, mandátovej,
návrhovej a volebnej (volebná komisia bude volená na obdobie do ďalšej volebnej
konferencie zväzu) a keďže neboli doplňujúce návrhy, komisie boli schválené nasledovne:
4/1 Pracovné predsedníctvo- návrh VV SZK: D. Líška, J. Valenta, P. Baďura
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Predsedníctvo zvolené
4/2 Mandátová komisia: L. Roman – predseda, zároveň zapisovateľ, T. Kleman, V. Jankó
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Komisia zvolená
4/3 Návrhová komisia: F. Vorobeľ, D. Čierna, M. Meluš
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.

Komisia zvolená

4/5 Volebná komisia volená do najbližšej volebnej konferencie:
P. Bozogáň, P. Macko, Ľ. Striežovský.
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Komisia zvolená
4/6 Návrh na schválenie Volebného poriadku SZK.
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Volebný poriadok SZK bol schválený.
K BODU 5.
Správa prezidenta SZK
Prezident zväzu – na úvod poďakoval prítomným delegátom, členom Výkonného výboru,
trénerom, a všetkým spolupracovníkom za aktívnu činnosť a vynaložené úsilie počas
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uplynulého obdobia. Reprezentantom poďakoval za vynikajúce výsledky pri reprezentovaní
Slovenského zväzu karate a Slovenska. Po rekapitulácii a kontrole uznesení z Konferencie
v roku 2013 v Žiline a ostatnej Dozornej rady 2015 v Moštenici, následne odprezentoval
Výročnú správu za rok 2015 (je zverejnená na zväzovom portáli: www.karate.sk). Obsahuje
analýzy, štatistiky a výsledky všetkých oblastí činností zväzu za rok 2015.
K BODU 6.
Správa o činnosti komisií a hospodárenia za minulé obdobie
Správa Trénersko-metodickej komisie SZK
M. Slížik – predniesol správu o činnosti TMK za obdobie 1.6.2015 až 25.6.2016. Informoval
o spracovaní a podaní žiadosti o akreditáciu pre vzdelávanie a udeľovanie odbornej
spôsobilosti trénerom I., II. a III. kvalifikačného stupňa, ktoré zväzu bolo MŠVVaŠ SR
udelené s platnosťou do 15.5.2020. Ten môže tak vydávať potvrdenia o odbornej spôsobilosti
trénerov aj počas prechodného obdobia implementácie nového zákona o športe.
Ďalej informoval o účasti na konferencii zameranej na pripomienkovanie pripravovaného
zákona a športe v Žiari nad Hronom i celoštátnej odbornej konferencii k výkladu citácií
nového zákona o športe pod záštitou FTVŠ UK a MŠVVaŠ SR v Bratislave.
TMK v spolupráci so sekretariátom SZK za toto prechodné obdobie vydala 13 potvrdení
o funkčnej licencii – tréner karate.
SZK v zmysle získanej akreditácie vyškolil od 1.9.2015 do 24.6.2016 spolu 12 trénerov karate
I. kvalifikačného stupňa.
V súčasnosti v spolupráci s exekutívou SZK pripravuje v zmysle zákona a platnými predpismi
novú smernicu o získaní odbornej spôsobilosti trénerov karate, uznávaní dokladov o vzdelaní
v oblasti športu získaných do 31.8.2008 a funkčných licenciách trénerov, ktorá bude
predložená na schválenie na VV SZK.
Správa Registračnej komisie SZK
P. Baďura – registrácia a zverejňovanie stupňov technickej vyspelosti (STV) DAN prebiehalo
priebežne, ako boli informácie regionálnych zväzov zasielané. Informoval o doplnkoch
skúšobného poriadku (vykonávanie skúšok vo vlastnom regióne, pod vedením oprávnených
skúšobných komisárov, skúšanie medzi regiónmi iba po dohode a súhlase predsedov
regiónov). Medzinárodné skúšky – uznanie certifikátov po predložení relevantných dokladov
- formou homologizácie.
Správa Antidopingovej komisie SZK
M. Hajdák – komisia pracovala v uplynulom období v súlade s antidopingovými pravidlami
SZK, schválenými VV SZK dňa 8.3.2005. Od posledného zasadnutia nebola vykonaná žiadna
antidopingová kontrola.
Zmena nastala v monitorovaní športovcov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do systému
ADAMS, na základe dosiahnutých výsledkov na ME a MS. Robí sa tak prostredníctvom
internetu na základe pridelenia identifikačného kódu Antidopingovej agentúry SR.
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Dôležité, aby vybraní pretekári, vybratí do systému ADAMS, riadne a včas vyplňovali
predpísaný formulár športovca, ako je to stanovené Antidopingovou agentúrou SR, aby sa tak
predišlo prípadným sankciám.
Správa Revíznej komisie SZK
J. Cisárik – v zmysle Stanov SZK, vykonala komisia revíziu činnosti hospodárenia. Na tento
účel mala k dispozícii všetky vyžiadané podklady.
Na základe predložených dokladov, zápisníc a uznesení nebolo kontrolou zistené žiadne
porušenie ustanovení a smerníc, uznesenia sú plnené priebežne. Pri kontrole členských
príspevkov klubov a licenčných úhrad skúšobných komisárov bolo zistené, že sú uhrádzané
po termíne splatnosti, v priebehu celého roka, preto v tomto smere je potrebné urobiť
opatrenia. Rovnako je potrebné pravidelne aktualizovať zoznam skúšobných komisárov I.
triedy, aby bola možná kontrola. Predseda komisie zároveň informoval delegátov, že
v účtovníctve zväzu bol vykonaný audit, ktorý konštatoval, že účtovníctvo je vedené v súlade
so zákonom.
Správa Komisie akademického športu SZK
F. Kačík – v danom období, bez súťaže, spolupráca s partnerskými organizáciami prebieha na
dobrej úrovni.
Správa Ekonomickej komisie SZK
Bola odprezentovaná správa o hospodárení a rozpočet zväzu za rok 2015 spracovaný
ekonomickou komisiou, ako bol tvorený a čerpaný. V zmysle nového zákona bude čerpanie
štátnych dotácií periodicky zverejňované na stránke zväzu.
Správa Disciplinárnej komisie SZK
Prezident zväzu informoval, že doterajší predseda Disciplinárnej komisie (DK) p. Dušan
Sarka sa zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie, preto ho vo vedení komisie zastúpil.
Konštatoval, že od poslednej schôdze Dozornej rady, komisii nebol doručený podnet na
disciplinárne konanie, riešil sa len jeden podnet odvolania. Na dnešnej konferencii bude
potrebné zvoliť nového predsedu DK.
Konferencia zobrala na vedomie správu prezidenta a komisií.
K BODU 7.
Schválenie výročnej správy a rozpočtu roku 2015
Prezident zväzu – po prednesení správ predsedov komisií vyzval delegátov, či majú otázky,
alebo pripomienky k predneseným správam. Žiadne pripomienky neodzneli, preto predložil
prítomným delegátom návrh na:
7/1 Schválenie Výročnej správy SZK za rok 2015
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Výročná správa bola schválená.
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7/2 Schválenie rozpočtu za rok 2015.
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Rozpočet za rok 2015 bol schválený.
K BODU 8.
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016
Prezident zväzu – následne predložil na schválenie skladbu a návrh rozpočtu na rok 2016, ako
bol spracovaný predsedníčkou Ekonomickej komisie SZK. Delegáti boli oboznámení aj so
stavom čerpania, ktorý sa zverejňuje aj na webovej stránke zväzu. Keďže neodzneli žiadne
pripomienky, predložil prítomným delegátom návrh na:
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016.
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Návrh rozpočtu na rok 2016 bol schválený.
K BODU 9.
Prijímanie nových členov.
Prihlášky do zväzu podali kluby:
1, Karate klub Liptovský Mikuláš,
2, Karate klub Uraken Zvolen,
3, Karate klub Kanianka,
4, Slovan Bratislava karate – dojo Rača,
5, Športový klub zmiešaných bojových umení MMA Psycho Team Košice a Shotokan
Karate Košice – Barca.
Prezident zväzu konštatoval, že o účasť na konferencii prejavil záujem a požiadal bez
pozvania zväzu zástupca Športového klubu zmiešaných bojových umení MMA Psycho Team
Košice a Shotokan Karate Košice – Barca, ktorý je prítomný. Zároveň informoval delegátov,
že o individuálnych členoch sa jednať nebude, nakoľko individuálne členstvo bez príslušnosti
ku kolektívnemu členovi (klubu, alebo oddielu) nové stanovy, ktoré budeme schvaľovať,
nepoznajú. Z tohto dôvodu aj jestvujúce individuálne členstvá zaniknú a títo členovia sa
musia stať členmi klubov. Následne boli postupne prerokovávané prihlášky a boli vyzvaní
zástupcovia regionálnych zväzov, kde žiadatelia o členstvo pôsobia, aby sa k uvedeným
žiadateľom vyjadrili. Tiež boli vyzvaní aj ostatní delegáti konferencie, aby sa v prípade
záujmu vyjadrili.
9/1, Karate klub Liptovský Mikuláš, Nábrežia Janka Kráľa 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
P. Poliak, ktorý je zároveň prezidentom Stredoslovenského zväzu karate (SsZK), informoval
konferenciu, že uvedený klub pôsobí v ich regionálnom zväze, zúčastňuje sa ich súťaží, má
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bezproblémovú činnosť, členskú základňu zameranú na mládež, preto doporučuje prijatie.
Nikto ďalší nemal otázky ani pripomienky.
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Karate klub Liptovský Mikuláš bol prijatý do SZK.
9/2, Karate klub Uraken Zvolen, Povstaleckých letcov 2959/23, 960 01 Zvolen
Je rovnako ako predchádzajúci klub zo SsZK, preto p. Poliak informoval konferenciu, že
uvedený klub pôsobí v ich regionálnom zväze, zúčastňuje sa ich súťaží, má bezproblémovú
činnosť, členskú základňu má taktiež zameranú na mládež, preto doporučuje prijatie. Nikto
ďalší nemal otázky ani pripomienky.
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Karate klub Uraken Zvolen bo prijatý do SZK.
9/3, Karate klub Kanianka, Záhradná 104/3, 972 17 Kanianka
Taktiež klub zo SsZK, preto p. Poliak informoval, že uvedený klub pôsobí v ich regionálnom
zväze, zúčastňuje sa ich súťaží, má bezproblémovú činnosť, členskú základňu zameranú na
mládež, ale súťaží sa zúčastňujú aj seniori, preto doporučuje prijatie. Nikto ďalší nemal
otázky ani pripomienky.
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Karate klub Kanianka bol prijatý do SZK.
9/4, Slovan Bratislava karate – dojo Rača, Plickova 6, Bratislava
Klub patriaci do Asociácie karate Bratislava (AKB), preto jej prezident p. Cisár informoval
konferenciu, že ide o klub pôsobiaci v AKB, jeho členovia sa zúčastňujú súťaží, členskú
základňu má zameranú na mládež, jeho činnosť je bezproblémová, preto doporučuje prijatie.
Prezident zväzu p. Líška informoval konferenciu o postupe a činnosti klubu pri podaní
žiadosti o členstvo dňa 12.5.2016, kde z korešpondencie od uvedeného klubu vyplýva, že
považujú vznik provizórneho členstva za automatický a to už doručením prihlášky. Tento
postoj nezmenili ani po informovaní o výklade stanov od generálneho sekretára, že doručením
prihlášky automaticky žiadny typ členstva nevzniká, ale vzniká rozhodnutiami orgánov na to
určených. Takýto výklad považovali za diskriminačný a v predmetnej veci podnikli právne
kroky. Následne zväz obdržal od ich právneho zástupcu žiadosť o rozhodnutie o členstve na
najvyššom orgáne zväzu t.j. na konferencii zväzu. Túto žiadosť prerokoval aj Výkonný výbor
zväzu a prijal uznesenie, kde nesúhlasí s ich názorom a poveruje prezidenta zaslať im
odpoveď a stanovisko zväzu. VV postúpil zároveň ich žiadosť o členstvo na dnešnú
konferenciu zväzu. Prezident konštatoval, že dnešným hlasovaním konferencia splní ich
požiadavku rozhodnutia o členstve. Zároveň zhodnotil ako zvláštne, že subjekt, ktorý sa len
uchádza o členstvo spochybňuje stanovy a ich výklad považuje za diskriminačný. Pritom tieto
podmienky vzniku členstva musel splniť každý jeden člen zväzu odkedy sú v stanovách.
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p. Poliak uviedol, že potrebuje povedať niekoľko informácií pri prijímaní tohto klubu, lebo
adresa klubu Plickova 6 je zhodná s adresou s ktorou má z minulosti veľmi nepríjemné
skúsenosti. Uviedol, že pred niekoľkými rokmi sa na anonymných stránkach zameraných na
karate objavovali rôzne diskusie a príspevky. V jednom období však príspevky začali byť
agresívne a dehonestujúce a narušili jeho súkromie, integritu rodiny aj dobrú povesť, keďže
tam bol menovaný a boli tam uvedené nepravdivé informácie. Preto sa obrátil na políciu
a podal trestné oznámenie. Výsledkom šetrenia bola informácia od polície, že uvedený
príspevok bol poslaný z IP adresy Igor Derka, Plickova 6, Bratislava a preto šetrenie
odstupujú miestne príslušnému orgánu. Neskôr mu prišlo oznámenie z Bratislavy o prerušení
trestného stíhania z dôvodu, že sa nepodarilo obviniť konkrétnu osobu. Netvrdí, že príspevky
písal p. Derka, jemu jednoducho išlo najmä o to, vôbec zistiť z akého okruhu, alebo skupiny
ľudí takýto typ zlého a negatívneho konania a príspevkov pochádza. Veď poslaním našej
činnosti je športovať a stretávať sa pre radosť a túto odovzdávať aj našim cvičencom.
p. Cisár upozornil, že v tomto klube je štatutárnym orgánom s. Ďurovcová a nie pán Derka.
s. Černá uviedla, že tomu nerozumie, lebo na jar keď riešili nejaké otázky na súťaži so s.
Ďurovcovou a ich cvičenkami, tak jej večer napísal pán Derka ako zástupca klubu.
Prezident zväzu uviedol, že sú dva kluby Slovan Bratislava karate a Slovan Bratislava karate
– dojo Rača.
p. Longa k danej veci uviedol, že s. Ďurovcová ako aj ďalší bývalí členovia boli pôvodne
členmi klubu karate v TJ Rapid Bratislava. Niektorí, ako napríklad s. Ďurovcová odišli bez
toho, aby ukončili členstvo v Rapide v zmysle prestupového poriadku. Proste odišli len tak
a teraz sa zjavili v inom klube, či už v Slovan Bratislava karate, prípadne teraz sú v Slovan
Bratislava karate – dojo Rača. Takto by nemalo byť možné obchádzať prestupový poriadok.
Generálny sekretár uviedol, že situácia bola pomerne neprehľadná aj v minulosti, keď bola
organizovaná súťaž Rapid cup v Bratislave. Keď zväz chcel organizovať VC Slovenska na
zimnom štadióne v Bratislave, prvé čo bolo na magistráte ho oslovili s tým, že karate im je
dlžné niekoľko tisíc eur. Po zisťovaní sa to objasnilo ako dlžoba za súťaž Rapid cup, na ktorej
sa zväz nijako nepodieľal, ale dobré meno to karate neurobilo. Samozrejme sme to riešili so
zástupcom Rapidu, p. Longom. Ten sľúbil, že informáciu odovzdá ďalej organizátorom.
p. Longa k tomu uviedol, že ho to mrzelo, lebo ani im to dobré meno nerobí a aj jemu ešte
donedávna vyvolával pán z kontrolného oddelenia magistrátu, či s tým dlhom nevie niečo
urobiť. Keďže súťaž manažovala a zabezpečovala skupina ľudí, ktorí klub opustili, nemal na
to už dosah.
p. Rusnák odporučil prejsť k hlasovaniu.
p. Bežák sa dotazoval, či sme vo vzťahu k WKF viazaní, že musíme prijímať kluby.
Prezident zväzu na otázku odpovedal, že WKF samozrejme podporuje rozvoj členskej
základne, ale prezident WKF opakovane na kongresoch prízvukuje, že máme vyžadovať
dodržiavanie našich pravidiel, lebo zo stanov WKF jednoznačne vyplýva, že národná
federácia, teda zväz za svojich členov preberá voči WKF plnú zodpovednosť. V súlade
s poslaním konferencie, každý má hlasovať slobodne. Buď za, alebo proti, podľa svojho
presvedčenia, lebo to je zmysel aj úloha najvyššieho orgánu zväzu. Tak to platí aj vo WKF.
Nikto ďalší nemal otázky ani pripomienky.
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Hlasovanie delegátov:
Za – 1
Proti – 52
Zdržali sa hlasovania – 1.

Slovan Bratislava karate – dojo Rača nebol prijatý.

9/5, Športový klub zmiešaných bojových umení MMA Psycho Team Košice a Shotokan
Karate Košice – Barca, Bernolákova 21, 040 11 Košice
P. Valenta, prezident Východoslovenskej únie karate a bojových umení (VUKaBU),
informoval konferenciu, že uvedený klub pôsobil doteraz v oblasti bojových umení, ale v
súčasnosti má skupinu detí zameraných na karate a v tomto smere chce aj rozvíjať ďalšiu
činnosť. Preto doporučuje prijatie klubu.
P. Konrád zabezpečuje tréningy karate v klube a zhodnotil činnosť ako bezproblémovú
a taktiež doporučuje prijatie. Nikto ďalší nemal otázky ani pripomienky.
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Športový klub zmiešaných bojových umení MMA Psycho Team Košice a Shotokan Karate
Košice – Barca bol prijatý.

K BODU 10.
Informácia o Zákone o športe č.440/2015
Prezident zväzu – prítomných informoval o zásadných úlohách a povinnostiach
vyplývajúcich zo Zákona o športe č. 440/2015. Išlo najmä o nutnosť novelizácie stanov,
osvedčenie o uznaní národného športového zväzu, zaregistrovanie v zmysle požadovaných
údajov športovcov, funkcionárov a odborníkov do nového informačného systému,
zverejňovanie ekonomických a účtovných údajov a podobne.
Na základe viacerých dotazov, v blízkej budúcnosti budú vypracované vzorové stanovy pre
kluby, na základe vzorových stanov, ktoré zverejnili zástupcovia ministerstva a tvorcov
zákona. Kluby dostanú informácie ako, za akých podmienok (vrátane termínov), postupovať
pri novelizácii stanov klubov.
K BODU 11.
Novelizácia Stanov SZK vo forme úplného znenia
Prezident zväzu – odprezentoval novelizované Stanovy SZK v zmysle požiadaviek Zákona
o športe č.440/2015. Vzápätí, počas diskusie vysvetlil, že boli spracované na základe
vzorových stanov od tvorcov zákona a prispôsobené pravidlám a stanovám Svetovej federácie
karate WKF, s ktorými musia byť v súlade. Zároveň uviedol, že pre jednoznačnosť dá okrem
stanov hlasovať aj o zániku orgánov, ktoré doteraz zväz mal, ale v nových stanovách sa
nenachádzajú, ako aj o zániku individuálneho členstva. Tiež je potrebné z dôvodu
požiadaviek zákona, aby konferencia vytvorila niekoľko komisií a zvolila ich predsedov
a podpredsedov. Prezident zväzu predložil prítomným delegátom návrh na:
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11/1 Schválenie Stanov Slovenského zväzu karate vo forme úplného znenia
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Stanovy SZK boli schválené.
11/2 Zrušenie Dozornej rady Slovenského zväzu karate
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Dozorná rada SZK bola zrušená.
11/3 Zrušenie individuálneho členstva v SZK členom bez príslušnosti k právnickej osobe
(klubu alebo oddielu)
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Individuálne členstvo členom SZK bez príslušnosti k právnickej
osobe bolo zrušené.
K BODU 12.
Voľby predsedov a podpredsedov komisií, Kontrolóra zväzu a doplnenie Výkonného
výboru (VV) SZK
Prezident zväzu vyzval Volebnú komisiu a jej predsedu p. P.Bozogáňa, aby mala dohľad nad
voľbami, ktoré budú prebiehať v závislosti od toho, aký spôsob voľby bude zvolený.
12/1 Navrhol zároveň verejný spôsob volieb.
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Bol zvolený verejný spôsob hlasovania pri doplňujúcich
voľbách.
Návrhy na predsedu Disciplinárnej komisie (DK) SZK
– F. Vorobeľ
- podpredsedu p. D. Potoma.
Iné návrhy neboli prednesené.
Hlasovanie delegátov:
12/2 František Vorobeľ – predseda DK SZK
Za – 53
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1.

Zvolený

12/3 Daniel Potoma – podpredseda DK SZK
Za – 53
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1

Zvolený

Následne boli plénu predložené návrhy na schválenie do funkcie Kontrolóra zväzu a
zároveň predsedu Kontrolno-revíznej komisie SZK - Ing. Jozef Cisárik, do funkcie
náhradníka kontrolóra zväzu a zároveň podpredsedu Kontrolno-revíznej komisie SZKIng. Roman Konrád, ktorí budú volení na obdobie 5 rokov. Iné návrhy neboli prednesené.
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Hlasovanie delegátov:
12/4 Ing. Jozef Cisárik–Kontrolór SZK a predseda Kontrolno-revíznej komisie SZK
Za – 53
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1
Zvolený
12/5 Ing. Roman Konrád–náhradník kontrolóra SZK a podpredseda Kontrolno-revíznej
komisie SZK
Za – 53
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1
Zvolený
Z dôvodu, že Kontrolór SZK aj Kontrolno-revízna komisia SZK by mala byť vo funkcii vždy
o 1 rok dlhšie, ako je volebné obdobie iných orgánov SZK, prezident zväzu navrhol znovu
zvoliť aj tretieho člena Kontrolno-revíznej komisie SZK p. L. Konráda na obdobie 5 rokov.
Potom bude komisia zvolená a kompletná na obdobie 5 rokov.
12/6 Voľba člena Kontrolno-revíznej komisie SZK p. Ladislava Konráda:
Ladislav Konrád – člen Kontrolno-revíznej komisie SZK
Za – 53
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1
Zvolený
Voľba predsedu a podpredsedu Odvolacej komisie vo veci porušenia antidopingových
pravidiel. Návrhy
JUDr. Marko Polakovič - predseda,
Mgr. Jana Vojtikevičová – podpredseda.
Iné návrhy neboli prednesené.
Hlasovanie delegátov:
12/7 JUDr. Marko Polakovič - predseda
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Zvolený
12/8 Mgr. Jana Vojtikevičová – podpredseda
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Zvolený

Doplňujúce voľby členov do VV SZK
Na návrh VV SZK boli ako kandidáti do VV navrhnutí p. František Vorobeľ a Ing. Ľubomír
Striežovský. P. Vorobeľ bude mať na starosti Disciplinárnu komisiu ako jej predseda a p.
Striežovský komisiu ŠTK, ktorá bude mať veľa úloh s vytvorením a napĺňaním zdrojovej
evidencie zväzu a následne s naplnením štátneho informačného systému, keďže každý jeden
člen zväzu bude musieť byť zaevidovaný do Informačného systému v športe. Iné návrhy na
doplnenie VV neboli prednesené.
Hlasovanie delegátov:
12/9 František Vorobeľ – člen VV SZK
Za – 52
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 2
Zvolený
12/10 Ing. Ľubomír Striežovský
Za – 52
Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 2

Zvolený
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K BODU 13.
Správa volebnej komisie, návrhovej komisie a schválenie uznesení
Volebná komisia konštatovala, že voľby prebehli v súlade so stanovami aj volebným
poriadkom a správa bude prílohou zápisnice. Návrhová komisia zapísala uznesenia ako boli
schvaľované a spracuje správu, ktorá bude prílohou tejto zápisnice.
13/1 Návrh na schválenie uznesení tak ako boli prijímané a odhlasované
Hlasovanie delegátov:
Za – 54
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Konferencia schválila uznesenia, ako boli prijímané.
K BODU 14.
Záver
Prezident zväzu – poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im veľa úspechov
v ďalšej práci a ukončil zasadnutie mimoriadnej konferencii Slovenského zväzu karate.
Zapísal: Leopold Roman, gen. sekretár SZK
Overil:

Ing. Daniel Líška, prezident SZK
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