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

Slovenský zväz karate

Názov zasadajúceho orgánu:
Mimoriadna konferencia SZK
Miesto konania zasadnutia:
KTVŠ, FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Dátum konania zasadnutia:
11. marec 2017
Materiály k rokovaniu predložené: zaslané – email, digitálna forma, zverejnenie na
webovej stránke zväzu, písomná forma.
___________________________________________________________________________
Predsedajúci:
Daniel Líška, prezident SZK
Zapisovateľ:
Leopold Roman, gen. sekretár SZK
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Overenie mandátov
3. Schválenie pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej a návrhovej)
4. Schválenie programu
5. Informácia prezidenta
6. Schválenie Dodatku č. 1 Stanov SZK v zmysle novely zákona o športe platnej od
1.1..2017 a pripomienok hlavného kontrolóra
7. Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2016
8. Návrh rozpočtu na rok 2017
9. Prijímanie nových členov
10. Informácie z MŠVVaŠ SR k novele zákona o športe
11. Záver
K BODU 1.
Otvorenie
Zasadnutie Mimoriadnej konferencie Slovenského zväzu karate otvoril a viedol prezident
zväzu Ing. D. Líška.
K BODU 2.
Overenie mandátov
Po vyhodnotení prezenčnej listiny bolo konštatované, že je prítomných 43 delegátov z 81
pozvaných, ktorí majú splnené náležitosti členstva v zmysle stanov SZK. Mimoriadna
konferencia je uznášaniaschopná a na prijatie rozhodnutí je potrebných 22 hlasov. V prípade
zmien v stanovách je potrebných 33 hlasov na prijatie rozhodnutia.
K BODU 3.
Schválenie pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej a návrhovej)

Do pracovného predsedníctva a komisií, mandátovej a návrhovej boli bez doplňujúcich
návrhov a pripomienok navrhnutí delegáti v nasledovnom zložení:
3/1 Pracovné predsedníctvo: D. Líška, Ľ. Striežovský, K. Macková.
Hlasovanie delegátov:
Za – 40
Proti – 0.
Zdržali sa hlasovania – 3.
Predsedníctvo zvolené.
3/2 Mandátová komisia: L. Roman, zároveň zapisovateľ, P. Bozogáň, P. Macko.
Hlasovanie delegátov:
Za – 40
Proti – 0.
Zdržali sa hlasovania – 3.
Komisia zvolená.
3/3 Návrhová komisia: J. Valenta, T. Kleman, J. Rybárik
Hlasovanie delegátov:
Za – 40
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 3.
Komisia zvolená.
K BODU 4.
Schválenie programu.
Prezident zväzu dal prítomným na schválenie program zasadnutia. Keďže neboli žiadne
doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, program bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie delegátov:
Za - 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Program bol schválený.
K BODU 5.
Informácia prezidenta SZK
D. Líška – na začiatok poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu činnosť
a spoluprácu počas uplynulého obdobia. Ako vstupnú informáciu, im predostrel pripomienky
hlavnej kontrolórky MŠVVaŠ SR k Stanovám SZK, ktoré bolo potrebné do Stanov SZK
zapracovať. Tie boli priebežne, v zmysle požiadaviek, opravené, doplnené. Potom prítomných
oboznámil s potrebou evidencie a registráciu STV, kedže máme súťažné kategórie na STV
naviazané. V súvislosti s informačným systémom opätovne pripomenul, že pre zdrojovú
evidenciu je nevyhnutné rodné číslo každého člena – a to v akejkoľvek funkcii, lebo štátny
informačný systém nebude členov bez rodných čísiel vôbec načítavať. Tiež pri výpočte
dotácií pre jednotlivé kluby, alebo výpočte počtu hlasov delegátov na konferencie, ktoré sú
naviazané na počty členov klubov, bude možné uznať len takého člena, ktorý má v zdrojovej
evidencii zväzu rodné číslo. Ďalej je potrebné zaevidovať do info systému aj mená
skúšobných komisárov, a to na všetkých úrovniach.
V ďalšej časti upozornil delegátov, že:
- v zmysle novelizácie zákona o športe sa transparentný účet na prijímanie dotácií zmenil na
účet samostatný,
- platnosť členskej známky v nominálnej hodnote 5 € bude vždy na obdobie 12 mesiacov – a
to od 1.10. do 30.09.,
- karty asistenta pre kouča a ich rozdelenie v rámci klubu je v kompetencii štatutárneho
zástupcu klubu, ktorý ale nesie zodpovednosť za to, že jej držiteľa oboznámi s pravidlami
WKF a dodatkami a usmerneniami SZK a ten ich bude dodržiavať.

K BODU 6.
Schválenie Dodatku č. 1 Stanov SZK, v zmysle novely zákona o športe platnej od
1.1.2017 a pripomienok hlavného kontrolóra.
Delegáti prerokovali upravené a doplnené Stanovy zväzu, v zmysle pripomienok hlavnej
kontrolórky MŠVVaŠ SR. Následne, v plnom znení, boli schválené hlasovaním.
Hlasovanie delegátov:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Stanovy SZK v znení Dodatku č.1 boli schválené.
K BODU 7.
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2016
Delegáti prerokovali správu o hospodárení z vlastných zdrojov a čerpaní rozpočtu za rok
2016. O čerpaní štátnej dotácie boli členovia zväzu aj priebežne počas roka oboznamovaní na
zväzovej stránke. Pripomienky neodzneli, preto sa pristúpilo k hlasovaniu.
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2016
Hlasovanie delegátov:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Správa o hospodárení a rozpočet za r. 2016 bol schválený.
K BODU 8.
Návrh rozpočtu na rok 2017
Predsedníčkou EK SZK predložila spracovaný materiál –návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý je
samozrejme len návrhom a rámcom pre hospodárenie v nasledujúcom období. Pripomienky
neodzneli, preto sa pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh rozpočtu na rok 2017
Hlasovanie delegátov:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Návrh rozpočtu na r. 2017 bol schválený.
K BODU 9.
Prijímanie nových členov.
Prihlášky do zväzu od poslednej konferencie postupne podali kluby:
Karate klub Snina,
Slovenská Shinkyokushin Karate Organizácia
Karate klub Asahi Ružomberok,
Karate klub Bunkai Bratislava,
PANTERS karate klub Kysucké Nové Mesto,
Karate klub MUGEN,
Seigokan,
Bunkai karate Čadca,
IPPON karate klub Dunajská Streda.

Výkonný výbor prerokoval na svojich zasadnutiach prihlášky a splnenie základných
podmienok na prerokovávanie členstva a okrem Slovenskej Shinkyokushin Karate
Organizácii rozhodol všetkým žiadateľom o členstvo udeliť v zmysle stanov provizórne
členstvo. Slovenská Shinkyokushin Karate Organizácia nespĺňa podmienky členstva
vyplývajúce zo stanov WKF a SZK, preto jej prijatie VV nedoporučuje.
K uvedeným subjektom sa postupne vyjadrili predsedovia príslušných regiónov.
J. Poliak za SsZK oboznámil delegátov s činnosťou klubov Karate klub ASAHI Ružomberok,
PANTERS karate klub Kysucké Nové Mesto, Karate klub MUGEN, Bunkai karate Čadca,
a doporučil konferencii ich prijatie.
J. Valenta za VUKaBU informoval o Karate klub Snina a doporučil konferencii prijatie.
P. Macko za AKKB informoval o Karate klub Bunkai Bratislava, ktorý doteraz pôsobil
v Slovenskej federácii karate, kde mu členstvo zaniklo a prejavil záujem pôsobiť v SZK,
pričom sa zaviazal nemať dvojité členstvo a dodržiavať stanovy SZK, preto doporučuje
prijatie. Tiež doporučuje prijatie klubu Seigokan, ktorý sa zúčastňoval regionálnych súťaží
v AKB.
P. Baďura za ZsZK informoval o IPPON karate klub Dunajská Streda, ktorý už pôsobil
v SZK, ale pre neplatenie členských poplatkov mu členstvo zaniklo. Teraz opäť má záujem
aktívne pôsobiť vo zväze, preto doporučuje prijatie.
Neboli vznesené žiadne námietky, alebo pripomienky k doporučeným klubom. Nasledovalo
hlasovanie o prijatí.
9/1, Karate klub Snina
Hlasovanie delegátov:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Karate klub Snina bol prijatý do SZK.
9/2, Karate klub ASAHI Ružomberok
Hlasovanie delegátov:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Karate klub Asahi Ružomberok bol prijatý do SZK.
9/3, Karate klub Bunkai Bratislava
Hlasovanie delegátov:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Karate klub Bunkai Bratislava bol prijatý do SZK.
9/4, PANTERS karate klub Kysucké Nové Mesto
Hlasovanie delegátov:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
PANTERS karate klub Kysucké Nové Mesto bol prijatý do SZK.
9/5, Karate klub MUGEN
Hlasovanie delegátov:
Za - 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.

Karate klub MUGEN bol prijatý do SZK.
9/6, SEIGOKAN
Hlasovanie delegátov:
Za - 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
SEIGOKAN bol prijatý do SZK.
9/7, Bunkai karate Čadca
Hlasovanie delegátov:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
Bunkai karate Čadca bol prijatý do SZK.
9/8, IPPON karate klub Dunajská Streda
Hlasovanie delegátov:
Za - 43
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0.
IPPON karate klub Dunajská Streda bol prijatý do SZK.
9/9, Slovenská Shinkyokushin Karate Organizácia
Hlasovanie delegátov:
Za - 0
Proti – 43 Zdržali sa hlasovania – 0.
Slovenská Shinkyokushin Karate Organizácia nebola prijatá do SZK.
K BODU 10.
Informácia z MŠVVaŠ SR k novele Zákona o športe
D. Líška – prítomných informoval o úlohách a povinnostiach, vyplývajúcich z novely Zákona
o športe. Obzvlášť zdôraznil, že prerozdelené štátne príspevky na jednotlivé zväzy sú účelovo
a dokonca i percentuálne pre jednotlivé oblasti limitované. Boli k tomu MŠVVaŠ SR
organizované pracovné školenia, z ktorých bol spracovaný výstup s informáciami. Rovnako
opätovne apeloval na prítomných, aby priebežne vkladali aktualizované údaje do
informačného systému zväzu so všetkými požadovanými náležitosťami.
K BODU 11.
Záver
D. Líška – poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie mimoriadnej
konferencii Slovenského zväzu karate.

Zapísal: Leopold Roman, gen. sekretár SZK
Overil:

Ing. Daniel Líška, prezident SZK
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