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

Slovenský zväz karate

Názov zasadajúceho orgánu:

Volebná Konferencia Slovenského zväzu karate
(v ďalšom texte Konferencia)
Sport Resort Slovenka – Moštenica 159, okr. B.
Bystrica
24. Jún 2017 so začiatkom o 14:00 hod

Miesto konania zasadnutia:
Dátum konania zasadnutia:
Pracovné predsedníctvo:

Daniel Líška, predsedajúci
Peter Baďura
Július Valenta
Zapisovateľ:
Leopold Roman, gen. sekretár SZK
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Termín konania Konferencie a materiály k rokovaniu Konferencie boli zverejnené na trvale
prístupnom webovom sídle SZK, v lehotách stanovených zákonom a stanovami SZK.
Pozvánky s programom, kandidátske lístky ako aj materiály k rokovaniu Konferencie boli
členom zaslané elektronicky. Počas rokovania Konferencie boli materiály zobrazované
projekciou.

___________________________________________________________________________
Navrhovaný program:
1. Otvorenie rokovania Konferencie
2. Overenie počtu delegátov
3. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová,
zapisovateľ, overovatelia)
4. Správa mandátovej komisie
5. Schválenie programu Konferencie
6. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku
7. Správa prezidenta
8. Výročná správa SZK
9. Správa kontrolóra
10. Diskusia
11. Zmena Stanov SZK
12. Voľby orgánov zväzu
13. Prijímanie nových členov
14. Záver
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K BODU 1.
Otvorenie rokovania Konferencie
Zasadnutie Konferencie otvoril a viedol VV schválený predsedajúci Konferencie prezident
SZK Ing. D. Líška, ktorý privítal delegátov a informoval ich o úlohách, ktoré ich čakajú pri
napĺňaní programu Konferencie.
K BODU 2.
Overenie počtu delegátov
Generálny sekretár SZK s členmi Volebnej komisie zvolenými na predchádzajúcej
Konferencii overili z prezenčnej listiny počet prítomných delegátov a konštatovali, že
Konferencia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 53 delegátov, čo je nadpolovičná
väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať. Zároveň konštatovali, že pokým nebude
zvolená Mandátová komisia, ktorá podá správu o počte hlasov delegátov, na prijatie
rozhodnutí schvaľovaných nadpolovičnou väčšinou je potrebné, aby za ne hlasovalo aspoň 27
prítomných delegátov, keďže každý disponuje aspoň jedným hlasom. Podrobnú správu
o počte prítomných delegátov a počte hlasov určených v zmysle čl XIX. Ods.11 Stanov SZK
potrebných na prijatie rozhodnutí podá Mandátová komisia vo svojej správe, ktorá sa po
zvolení ujme funkcie.
K BODU 3.
Schválenie predsedníctva a pracovných komisií SZK
VV SZK bolo schválené a Konferencii navrhnuté pracovné predsedníctvo v zložení:
Daniel Líška - predsedajúci, Peter Baďura, Július Valenta - členovia.
Pracovné komisie boli navrhnuté v zložení:
Mandátová komisia: L. Roman - predseda, I. Bacskai - člen, O. Kollár - člen
Volebná komisia: P. Bozogáň - predseda, P. Macko - člen, Ľ. Striežovský - člen
(Volebná komisia je volená na obdobie do najbližšej volebnej Konferencie SZK)
Na funkciu zapisovateľa bol navrhnutý: L. Roman
Za overovateľov boli navrhnutí: M. Hajdák, J. Poliak
Predsedajúci predložil návrh, aby predsedníctvo bolo zároveň Návrhovou komisiou, pričom
by návrhy uznesení boli schvaľované priebežne samostatne, tak ako budú prerokovávané
v jednotlivých bodoch programu.
Bez doplňujúcich, či pozmeňujúcich návrhov boli komisie po prejavení vôle prijatia funkcií
zo strany kandidátov schválené aklamačne, jednoznačnou väčšinou nasledovne:
3/1 Pracovné predsedníctvo, zároveň Návrhová komisia:
D. Líška - predsedajúci, J. Valenta, P. Baďura
3/2 Volebná komisia volená na obdobie do najbližšej volebnej konferencie:
P. Bozogáň - predseda, P. Macko - člen, Ľ. Striežovský - člen
3/3 Mandátová komisia: : L. Roman - predseda, I. Bacskai - člen, O. Kollár - člen
3/4 Zapisovateľ: L. Roman
3/5 Overovatelia: M. Hajdák, J. Poliak
3/6 Zároveň bolo schválené aby uznesenia boli schvaľované priebežne samostatne, po
prerokovaní v jednotlivých bodoch programu.
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K BODU 4.
Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie pán L. Roman predniesol správu mandátovej komisie, v ktorej
komisia skonštatovala, že na Konferenciu bolo v súlade so Stanovami SZK pozvaných 94
riadnych členov SZK a v zmysle schváleného kľúča pre výpočet hlasov delegátov
(klubov/oddielov) ich celkový počet hlasov je 216.
Prítomných v čase začiatku Konferencie, bolo 53 delegátov s počtom hlasov 138, t.j. 56 % zo
všetkých delegátov a 63% zo všetkých hlasov.
Mandátová komisia konštatovala, že Konferencia, je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať.
Mandátová komisia ďalej skonštatovala, že počet hlasov na prijatie rozhodnutí Konferencie
kde je potrebná:
a) nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov je 70 hlasov (pri počte
prítomných 138 hlasov),
b) kvalifikovaná väčšina ¾ prítomných delegátov je 103 hlasov (pri počte prítomných
138 hlasov).
Predsedajúci p. Líška poďakoval predsedovi Mandátovej komisie za prednesenie správy a
požiadal členov Mandátovej komisie, informovať o prípadnej zmene počtu delegátov.
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovaním zobrali na vedomie správu
Mandátovej komisie a dal hlasovať o uznesení. Delegáti správu Mandátovej komisie zobrali
na vedomie.

Uznesenie 1/VK/6/2017
Konferencia berie na vedomie správu Mandátovej komisie.
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.

K BODU 5.
Schválenie programu Konferencie
Predsedajúci p. Líška predložil na schválenie delegátom program zasadnutia Konferencie
a vyzval ich na jeho prípadné doplnenie. Keďže neboli doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy,
uznesenie a program boli schválené v znení:

Uznesenie 2/VK/6/2017
Konferencia schvaľuje nasledovný program Konferencie SZK:
1. Otvorenie rokovania Konferencie
2. Overenie počtu delegátov
3. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová,
zapisovateľ, overovatelia)
4. Správa mandátovej komisie
5. Schválenie programu Konferencie
6. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku
7. Správa prezidenta
8. Výročná správa SZK
9. Správa kontrolóra
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10. Diskusia
11. Zmena Stanov SZK
12. Voľby orgánov zväzu
13. Prijímanie nových členov
14. Záver
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.

K BODU 6.
Schválenie volebného a rokovacieho poriadku
Predsedajúci p. Líška predložil prítomným na schválenie Volebný a Rokovací poriadok, ktoré
boli zverejnené a delegátom k dispozícii. Na projekcii objasnil drobné zmeny, ktoré bolo
potrebné v poriadkoch vykonať vzhľadom na novú legislatívu a stanovy. Doplňujúce ani
pozmeňujúce návrhy neboli. Volebný a Rokovací poriadok boli jednohlasne schválené.

Uznesenie 3/VK/6/2017
Konferencia schvaľuje Volebný poriadok Konferencie SZK.
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 4/VK/6/2017
Konferencia schvaľuje Rokovací poriadok orgánov SZK.
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.

K BODU 7.
Správa prezidenta SZK
Prezident zväzu D. Líška – na úvod poďakoval všetkým delegátom, členom Výkonného
výboru, reprezentačný i klubovým trénerom, ako aj všetkým spolupracovníkom
a podporovateľom zväzu za spoluprácu a vynaložené úsilie počas uplynulého obdobia.
Konštatoval, že jeho správa je okrem noviniek z roku 2017 totožná s Výročnou správou SZK
za rok 2016, ktorá je veľmi podrobná, členovia zväzu ju mali a majú k dispozícii na zväzovej
stránke a bude predmetom ďalšieho bodu rokovania. Preto následne informoval plénum
hlavne o novinkách, plánoch a zámeroch, ktoré čakajú členov v nasledovnom období:
- zaradenie karate do programu III. Olympijských hier mládeže 2018 v Argentíne
- zaradenie karate do programu Európskeho olympijského festivalu mládeže 2019
v Bielorusku
- informácia z WKF o zavedení obmedzeného počtu (64. účastníkov) v kategóriách na
turnajoch Karate 1 (istá účasť prvých 50-ich z rankingu, ale maximálne 2 z jednej
krajiny).
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Informácia o prerozdelení zákonom stanovenej sumy na členské kluby, avšak pod
podmienkou splnenia všetkých náležitostí vyplývajúcich zo Zákona o športe č.
440/2015 z.z., najmä zaevidovania všetkých členov do Informačného systému,
bezpodmienečne s uvedením rodného čísla, zakúpenia členskej známky a účasti
pretekárov do 23 rokov aspoň na 3 na súťažiach organizovaných SZK. Na tento účel
plánuje SZK zaviesť súťaže, ktoré budú organizované v kluboch spolu s testovaním
mládeže, aby vznikol nárok na dotáciu čo najväčšiemu počtu klubov, pri čo
najmenších nákladoch.
- Informácia o kontrole stanov SZK, ktorú vykonal Hlavný kontrolór športu, z ktorej
vyplynula úloha zmeny stanov SZK v jednom bode (uznášaniaschopnosti
Konferencie), ktorá bude predmetom rokovania v bode 11. programu.
- Informácia o pripravovaných smerniciach SZK, ktoré budú spracované v zmysle
novely zákona o športe
Správu prezidenta zväzu Konferencia schválila bez pripomienok.
-

Uznesenie 5/VK/6/2017
Konferencia schvaľuje Správu prezidenta SZK za uplynulé obdobie.
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.

K BODU 8.
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa bola zverejnená na trvale prístupnom webovom sídle SZK. Prezident zväzu ju
predniesol formou projekcie a komentára. Je zložená z časti štatistickej, časti športovej,
hospodárskej správy a rozpočtu. Po výročnej správe oboznámil Prezident zväzu delegátov so
správou audítora, ktorá konštatuje, že
K správam neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy.
Prítomní delegáti hlasovaním schválili uznesenia:

Uznesenie 6/VK/6/2017
Konferencia schvaľuje:
1) Výročnú správu za rok 2016
2) Hospodársky výsledok SZK za účtovné obdobie 2016 sa preúčtováva na účet
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 7/VK/6/2017
Konferencia berie na vedomie Správu audítora.
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.
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K BODU 9.
Správa kontrolóra SZK
Kontrolór SZK p. J. Cisárik – správu predkladá na základe ods. 12 bodu e) Čl. XXVII. Stanov
SZK - kontrolór vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá
najvyššiemu orgánu SZK a podľa paragrafu 13 ods. 3 písm. e/ zákona č. 440/2015 z.z.
o športe a zmene a doplnení niektorých zákonov – úlohy kontrolóra.
SZK ako národný športový zväz a športová organizácia, ktorá dosiahla príjem z verejných
prostriedkov vyšší ako 50.000 eur ročne dva roky za sebou má povinnosť vytvoriť a obsadiť
funkciu kontrolóra. Dňa 25.06.2016 bol Konferenciou SZK za kontrolóra a predsedu
Kontrolno revíznej komisie SZK zvolený na 5 ročné funkčné obdobie Ing. J. Cisárik.
Kontrolór si vyžiadal doklady a vykonal kontrolu činnosti SZK. Kontrolou predložených
dokladov, zápisníc, uznesení a dokumentácie nebolo zistené žiadne porušenie
ustanovení, smerníc alebo stanov SZK. Pri kontrole členských príspevkov klubov
a licenčných úhrad skúšobných komisárov bolo zistené, že sú uhrádzané po termíne
splatnosti, v priebehu celého roka. Je potrebné apelovať na členov, aby si svoje povinnosti
plnili včas a svedomite. Pripomienky, alebo vyjadrenia ku správe nezazneli a konferencia
správu schválila.

Uznesenie 8/VK/6/2017
Konferencia schvaľuje Správu Kontrolóra SZK za predchádzajúce obdobie.
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.

K BODU 10.
Diskusia
10/1
P. J. Valenta – navrhol pozývať predsedu RK SZK M. Becu na Výkonný výbor, aby bol
zapojený do diania a mohol reagovať na pripomienky členov ohľadne rozhodovania. Bolo by
dobre viac popracovať na včasnej delegácii rozhodcov na súťaže.
Prezident zväzu D. Líška konštatoval, že ak bude po voľbách pracovať vedenie aj komisie
zväzu v rovnakom zložení, p. Beca bude prizývaný na VV.
10/2
M. Rusnák – navrhol zvážiť v programe odčleniť finálové súboje v kata, aby prebiehali
samostatne ako finále a malo to tým pádom vyššiu úroveň. V agility apeloval, aby sa okrem
výsledného času viac rozhodcovia zamerali aj na kvalitu predvedených techník. Aby kopy
boli kopy a nie preskakovanie z nohy na nohu.
F. Kretovič – harmonogram detských súťaží je veľmi zložitý problém. To isté ako pre súťaž
kata by potom malo nasledovať aj v kumite, aby to bolo spravodlivé. Ale to je z časového
hľadiska prakticky nerealizovateľné. V otázke oddelenia súťaže družstiev je skeptický,
pretože tá sa dlhé roky organizovala v Košiciach a počet družstiev stále klesal a preto sme
spojili túto súťaž so súťažou jednotlivcov.
D. Líška – súhlasí s p. Kretovičom aj s p. Rusnákom. Samozrejme, že chceme mať čo
najkvalitnejšie a najdôstojnejšie súťaže. Koncepcia, ktorú sme vo zväze prijali bola, aby sme
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na súťaže pritiahli čo najviac účastníkov a to všetkých výkonnostných úrovní. Táto sa nám
osvedčila, čo dokazujú výsledky, ale treba priznať, že kladie extrémne nároky na organizáciu,
haly, rozhodcov aj samotných pretekárov. V tomto stále ťaháme za kratší koniec. Rozhodne
situáciu budeme riešiť na augustovom zasadnutí VV. Dáme sekretariátu ako každý rok
spracovať štatistiky účasti, časové vyhodnotenia a budeme sa snažiť navrhnúť opatrenia, aby
sme čo najviac nedostatkov odstránili.
K. Macková – je potrebné popracovať na vhodnom výbere hál, kde sa zmestí viac tatami,
nakoľko najmä na súťažiach detí a žiakov by malo byť stále cieľom, čo najväčší počet
účastníkov kategóriách, ale deti by nemali mať súťaže do večerných hodín.
J. Valenta – to je dobrá, ale čoraz ťažšie realizovateľná požiadavka. Vyhovujúcich športových
hál nie je na Slovensku veľa a ich prenajímanie je z hľadiska termínov i ekonomických
možností pomerne zložité.
10/3
J. Pivovarník – máme obrovský problém v klube so získavaním rodných čísiel do IS.
D. Líška – žiaľ, z hľadiska zákona o športe je to nevyhnutnosť a pokiaľ sa daná podmienka
pri zaraďovaní členov do IS nezruší, musíme na nej bezpodmienečne trvať, pretože štát
neprevezme do databázy členov bez RČ, takže títo členovia nebudú započítaní ani do členskej
základne zväzu, ani do vzorca pre výpočet dotácie pre zväz. Členovia bez RČ nemôžu byť
započítaní ani do počtu členov jednotlivých klubov pri výpočte dotácie, ktorú zväz rozdeľuje
v zmysle zákona pre jednotlivé kluby. To je samozrejme škoda pre zväz, lebo budeme mať
uznanú menšiu členskú základňu a aj postavenie medzi športami. Je to ale zároveň škoda aj
pre kluby, lebo veľkosť dotácie, ktorá sa musí v zmysle zákona rozdeliť na kluby je 15%
z celkovej dotácie zväzu, a teda čím bude vyššia, tím bude aj dotácia na kluby vyššia.
10/4
P. Fabián – vyslovil otázku, či by sa nedalo riešiť doplnenie realizačného tímu o vlastných
trénerov kata, najmä pri výjazdoch na medzinárodné turnaje. Ako pretekári sme presvedčení,
že máme vysokú úroveň a to by nám pomohlo k medailám.
D. Balciarová – každý pretekár má svojho trénera, ktorý ho vie správne motivovať, usmerniť,
povzbudiť. Bolo by dobré to zohľadniť pri výjazdoch na turnaje a majstrovstvá.
J. Poliak – no potom by rovnaká myšlienka mohla platiť aj pre kategórie v kumite. Je logické,
že každý pretekár má trénera, ktorý ho pozná a dokáže ho pripraviť. Ale je dosť ťažko
predstaviteľné, to realizovať u všetkých. Koľko by sme potrebovali na každý výjazd trénerov?
Zároveň v kata sú skupinky, ktoré uznávajú len svojich trénerov, preto je ťažké systém
unifikovať.
L. Kováčiková – tieto požiadavky by potom mohli mať naozaj aj pretekári kumite, ktorých je
ešte viac a ako by sa to potom riešilo?
D. Líška – otázkou ako takou sa síce možno zaoberať, ale to je ideálne riešenie na úrovni
vrcholnej profesionality ale finančné možnosti zväzu sú obmedzené. Na druhej strane
výberom jedného trénera, ktorý vyhovuje jednej skupine pretekárov by hrozila deformácia
systému, kedy by pretekári z ďalších skupín od iných trénerov a máme ich kvalitných viac,
mohli mať pocit znevýhodnenia. Je dobré, že máme viacero skupín a rôznorodosť v kata,
ktoré medzi sebou súťažia o nominácie. Majú šancu sa presadiť svojím cvičením a štýlom a to
nezávisle od toho u koho trénujú. Takýto systém potom neodrádza trénerov ani pretekárov,
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aby sa snažili dostať do reprezentácie. Ale zväz má samozrejme záujem na čo najlepších
výsledkoch, takže sa týmito otázkami sa bude VV zaoberať.
K BODU 11.
Zmena Stanov SZK
Zmena resp. úprava Stanov SZK bola odprezentovaná projekciou prezidentom zväzu
v zmysle požiadavky hlavného kontrolóra MŠVVaŠ SR a Zákona o športe č. 440/2015 z.z.
Následne zmenu Stanov v znení dodatku č.2 a uznesenie delegáti schválili.

Uznesenie 9/VK/6/2017
1) Konferencia schvaľuje zmenu a Stanov SZK v forme Dodatku č. 2.
2) Konferencia zaväzuje Sekretariát SZK vyhotoviť úplné znenie Stanov SZK v znení
Dodatku č. 2 a dať ho na registráciu MV SR.
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Uznesenie bolo schválené.

K BODU 12.
Voľby orgánov zväzu
Prezident poveril predsedu volebnej komisie P. Bozogáňa, aby prevzal dohľad nad voľbami a
Volebná komisia sa ujala riadenia volieb.
Vzhľadom na väčší počet kandidátov ako je miest vo VV SZK, nebola navrhnutá verejná
voľba. Volebná komisia informovala, že sa v zmysle Stanov SZK budú konať samostatne
tajné voľby na funkcie:
Prezident SZK, Viceprezidenti SZK, Členovia Výkonného výboru SZK, Predseda
a podpredseda Disciplinárnej komisie SZK a Predseda a podpredseda odvolacej komisie
vo veci porušenia antidopingových pravidiel.
Pre každú voľbu bolo delegátom rozdaných 53 volebných lístkov s príslušným počtom hlasov
pre každého člena, ktorý je vyznačený na každom volebnom lístku. Na každom volebnom
lístku sú uvedení kandidáti, ktorí boli navrhnutí a zverejnení a ktorých kandidátske lístky so
súhlasom kandidátov boli doručené na sekretariát SZK do stanoveného termínu. Sú uvedení
v abecednom poradí. Na lístku je uvedený aj počet volených miest. Krížikom je potrebné
označiť každého kandidáta, ktorého delegát volí, ale len do počtu volených miest.
Na jednotlivé funkcie boli navrhnutí kandidáti nasledovne:
Do funkcie prezidenta SZK bol navrhnutý : Daniel Líška.
Do funkcií viceprezidentov zväzu boli navrhnutí: Peter Baďura a Július Valenta.
Za členov Výkonného výboru SZK boli navrhutí: Peter Bozogáň, Miroslav Cisár, Renáta
Gašparovičová, Milan Hajdák, Vojtech Jankó, Jaroslav Javorský, František Kretovič, Jozef
Poliak, Viktória Semaníková, Ľubomír Striežovský, Ivan Spišiak, František Vorobeľ, Peter
Žiak.
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Do funkcií Predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZK: František Vorobeľ, Daniel
Potoma.
Do funkcií Predseda a podpredseda odvolacej komisie vo veci porušenia antidopingových
pravidiel: JUDr. Marko Polakovič, Mgr. Jana Vojtikevičová
Delegáti vhodením volebných lístkov do urny vykonali voľby na jednotlivé funkcie. Na
zvolenie kandidáta v prvom kole je potrebné získať 70 hlasov zo 138 hlasov. Volebná komisia
po spočítaní volebných lístkov vyhlásila výsledky volieb:
Konferencia zvolila na jednotlivé funkcie kandidátov nasledovne:
1) Do funkcie prezidenta SZK:
Daniela Líšku
Odovzdaných vol. lístkov: 52
Získaných hlasov: 133
Neplatných vol. lístkov: 1
2) Do funkcií viceprezidentov SZK:
Petra Baďuru
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 133
Júliusa Valentu
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 133
Neplatných vol. lístkov: 0
3) Za členov Výkonného výboru SZK:
Petra Bozogáňa
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 129
Miroslava Cisára
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 126
Renátu Gašparovičovú
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 136
Milana Hajdáka
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 136
Vojtecha Jankó
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 136
Jaroslava Javorského
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 129
Františka Kretoviča
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 133
Jozefa Poliaka
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 136
Viktóriu Semaníkovú
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 133
Ľubomíra Striežovského Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 136
Františka Vorobeľa
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 136
Neplatných vol. lístkov: 0
4) Do funkcií Predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZK:
Františka Vorobeľa
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 133
Daniela Potomu
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 128
Neplatných vol. lístkov: 0
5) Do funkcií Predseda a podpredseda odvolacej komisie vo veci porušenia
antidopingových pravidiel SZK:
Marka Polakoviča
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 129
Janu Vojtikevičovú
Odovzdaných vol. lístkov: 53
Získaných hlasov: 132
Neplatných vol. lístkov: 0

Uznesenie 10/VK/6/2017
Konferencia na nasledujúce volebné obdobie 5 rokov volí:
1) Do funkcie prezidenta SZK:
Daniela Líšku
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2) Do funkcií viceprezidentov SZK:

Petra Baďuru, Júliusa Valentu

3) Za členov Výkonného výboru SZK:
Petra Bozogáňa, Miroslava Cisára, Renátu Gašparovičovú, Milana Hajdáka,
Vojtecha Jankó, Jaroslava Javorského, Františka Kretoviča, Jozefa Poliaka,
Viktóriu Semaníkovú, Ľubomíra Striežovského, Františka Vorobeľa
4) Do funkcií predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZK:
Františka Vorobeľa - predseda,
Daniela Potomu- podpredseda
5) Do funkcií predseda a podpredseda odvolacej komisie vo veci porušenia
antidopingových pravidiel SZK:
Marka Polakoviča - predseda
Janu Vojtikevičovú - podpredseda
K BODU 13.
Prijímanie nových členov.
Na základe splnenia podmienok Stanov SZK a schválení provizórneho členstva Výkonným
výborom SZK boli prerokované prihlášky do SZK. Zároveň boli vyzvaní zástupcovia
regionálnych zväzov, ktorí žiadateľov o členstvo poznajú, aby sa k uvedeným žiadateľom
vyjadrili. Tiež boli vyzvaní aj ostatní delegáti konferencie, aby sa v prípade záujmu vyjadrili
k žiadateľom o členstvo:
KARATE KLUBU BRVNIŠTE - št. zástupca J. Garabík
P. Striežovský, predseda komisie ŠTK Stredoslovenského zväzu karate (SsZK), informoval
konferenciu, že uvedený klub má záujem a pôsobí v regionálnom SsZK, má bezproblémovú
činnosť, preto doporučuje prijatie. Ďalšie otázky ani pripomienky nezazneli.
KARATE KLUBU GOJU-RYU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – št. zástupca Mgr. Jozef
Grejták
P. Jankó, člen VV BÚK informoval delegátov, že klub je bezproblémový, má záujem pôsobiť
v BÚK a je zameraný na štýl Goju ryu.
Keďže k uvedeným kandidátom nebola plénom vznesená žiadna otázka ani pripomienka, bolo
hlasovanie, o prijatí uvedených klubov za riadnych členov SZK a schválené uznesenie:

Uznesenie 11/VK/6/2017
Konferencia prijíma za riadnych členov kluby:
KARATE KLUB BRVNIŠTE
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
KARATE KLUBU GOJU-RYU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Hlasovanie:
Za – 138 hlasov
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Uznesenie bolo schválené.
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K BODU 14.
Záver
Prezident zväzu na záver poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní
a poprial im veľa úspechov a síl do ďalšej práce v prospech slovenského karate.
Zapísal:
Overili:

Leopold Roman v.r.
Milan Hajdák v.r.

Jozef Poliak v.r.
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