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

Slovenský zväz karate

Názov zasadajúceho orgánu:

Riadna Konferencia SZK

Miesto konania zasadnutia:

Sport Resort Slovenka – Moštenica 159,
B. Bystrica
23. Jún 2018 so začiatkom o 14:00 hod.
Daniel Líška – predsedajúci,
Peter Baďura, Július Valenta - členovia
Peter Macko

Dátum konania zasadnutia:
Pracovné predsedníctvo:

Zapisovateľ:
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: p. Mišeje, p. Lehotský, p. Greňák, p. Glatzová,

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, ako aj materiály k rokovaniu Konferencie boli členom zaslané
elektronicky.
___________________________________________________________________________
Navrhovaný program:
1. Otvorenie rokovania Konferencie – overenie počtu mandátov
2. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová,
zapisovateľ, overovatelia)
3. Správa mandátovej komisie
4. Schválenie programu Konferencie
5. Správa prezidenta
6. Výročná správa SZK a rozpočet za rok 2017
7. Správa kontrolóra
8. Správa o činnosti komisií za minulé obdobie
9. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018
10. Schválenie odmeňovania kontrolóra v zmysle §12 ods. 7 Zákona o športe 440/2015
Z.z.
11. Informácia k Informačnému systému
12. Diskusia
13. Prijímanie nových členov
14. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení
15. Záver
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K BODU 1.
Otvorenie rokovania Konferencie.
Na úvod Konferencie prezident zväzu zablahoželal dvom dlhoročným funkcionárom SZK,
Františkovi Kretovičovi a Jozefovi Cisárikovi k ich životným jubileám. Poďakoval im za
dlhoročnú prácu v prospech Slovenského zväzu karate, odovzdal im ocenenia – udelenie
čestných STV Dan a poprial im veľa zdravia a síl do ďalších rokov.
Po kontrole účasti a konštatovaní, že je prítomný nadpolovičný počet pozvaných delegátov,
a konferencia je teda uznášaniaschopná, zasadnutie riadnej konferencie otvoril prezident SZK
Ing. D. Líška, ktorý privítal delegátov a informoval ich o úlohách, ktoré ich čakajú podľa
programu Konferencie. Zároveň vyzval tých prítomných, ktorí nie sú delegátmi za kluby, aby
sa zaznamenali ako hostia.
K BODU 2.
Schválenie predsedníctva a pracovných komisií SZK
VV SZK navrhol Konferencii pracovné predsedníctvo v zložení:
Daniel Líška – predsedajúci, Peter Baďura, Július Valenta – členovia.
Doplňujúce návrhy neboli predložené, preto prezident zväzu dal hlasovať o návrhu.
Plénum hlasovaním aklamačne, jednomyseľne schválilo:
Pracovné predsedníctvo v zložení:
Daniel Líška – predsedajúci, Peter Baďura, Július Valenta – členovia
Pracovné komisie boli navrhnuté v zložení:
Mandátová komisia: Peter Bozogáň – predseda, Marek Radúch, František Kačík – členovia
Doplňujúce návrhy neboli predložené, preto predsedajúci dal hlasovať o návrhu.
Plénum hlasovaním aklamačne, jednomyseľne schválilo:
Mandátovú komisiu v zložení:
Peter Bozogáň – predseda, Marek Radúch, František Kačík – členovia
Pri otvorení otázky na zloženie Návrhovej komisie bol z pléna prednesený návrh, aby
Mandátová komisia plnila aj úlohu Návrhovej komisie a bola teda len jedna mandátovo návrhová komisia. Doplňujúci ani iný návrh nebol predložený. Predsedajúci dal o tomto
návrhu hlasovať.
Plénum hlasovaním aklamačne, jednomyseľne schválilo:
Mandátová komisia bola zlúčená s návrhovou komisiou do mandátovo - návrhovej
komisie a bude pracovať v zložení:
Peter Bozogáň – predseda, Marek Radúch, František Kačík – členovia
K BODU 3.
Predsedajúci konferencie vyzval členov mandátovo – návrhovej komisie, aby sledovali
hlasovania a v prípade ak niekto bude hlasovať proti, alebo sa zdrží, aby presne spočítavali
počty hlasov na hlasovacích lístkoch.
Správa mandátovo – návrhovej komisie
Komisia skonštatovala, že na Konferenciu bolo v súlade so Stanovami SZK pozvaných 90
riadnych členov SZK, ktorí majú splnené všetky náležitosti a povinnosti ohľadne členstva.
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V zmysle schváleného kľúča pre výpočet hlasov delegátov (klubov/oddielov) je celkový počet
hlasov 228.
Prítomných v čase začiatku Konferencie, bolo 51 delegátov s počtom hlasov 143 t.j. 56,66 %
zo všetkých delegátov, ktorí disponovali 62,72 % zo všetkých hlasov.
Mandátovo - návrhová komisia skonštatovala, že Konferencia je uznášaniaschopná, nakoľko
je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať.
Mandátovo - návrhová komisia ďalej skonštatovala, že počet hlasov na prijatie rozhodnutí
Konferencie kde je potrebná:
a) nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov je 72 hlasov (pri počte prítomných 143
hlasov),
b) kvalifikovaná väčšina ¾ hlasov prítomných delegátov je 108 hlasov (pri počte
prítomných 143 hlasov).
K BODU 4.
Schválenie programu Konferencie
Predsedajúci Konferencie predložil na schválenie delegátom program zasadnutia Konferencie
a vyzval ich na pripomienky, alebo prípadné zmeny programu. Keďže neboli doplňujúce ani
pozmeňujúce návrhy, nasledovalo hlasovanie o programe:
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Program bol schválený.
Uznesenie 1/RK/6/2018
Konferencia schvaľuje nasledovný program Konferencie SZK:
1. Otvorenie rokovania Konferencie – overenie počtu delegátov
2. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová,
zapisovateľ, overeovatelia)
3. Správa mandátovej komisie
4. Schválenie programu Konferencie
5. Správa prezidenta zväzu
6. Výročná správa SZK a rozpočet za rok 2017
7. Správa Kontrolóra
8. Správa o činnosti komisií za minulé obdobie
9. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018
10. Schválenie odmeňovanie kontrolóra v zmysle §12 ods.7 Zákona o športe 440/2015
Z.z.
11. Informácia k Informačnému systému
12. Diskusia
13. Prijímanie nových členov
14. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení
15. Záver
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K BODU 5 a 6.
Správa prezidenta SZK, Výročná správa SZK a rozpočet za rok 2017
Prezident zväzu D. Líška na úvod poďakoval všetkým prítomným delegátom, členom
Výkonného výboru, reprezentačným i klubovým trénerom a všetkým spolupracovníkom, za
vynaložené úsilie a aktívnu spoluprácu počas uplynulého obdobia. Informoval delegátov, že
jeho správa je obsiahnutá vo Výročnej správe, preto postupne počas projekcie kompletnej
Výročnej správy, bude komentovať jednotlivé oblasti. V úvode informoval delegátov o stave
členskej základne, kde upozornil na spustenie štátneho informačného systému do ktorého
budeme musieť preklopiť všetky zákonom požadované údaje k 30.8.2018. Z hľadiska
hodnotenia zväzu je pri štatistických údajoch mimoriadne dôležitá členská základňa aktívnych
športovcov do 23 rokov. Za aktívneho športovca sa v zmysle zákona rozumie športovec, ktorý
sa v predchádzajúcom roku zúčastnil minimálne na 3 súťažiach v pôsobnosti národného
športového zväzu. Po konzultácii s hlavným kontrolórom športu, môžeme v prípade nášho
zväzu za rovnocennú aktivitu so súťažnou považovať aj účasť na skúškach STV, nakoľko je
to legitímna aktivita a športová činnosť v zmysle našich stanov. Jednotlivé zväzy pristupujú
k napĺňaniu informačného systému rôzne a už sa na úrovni VV SOV diskutovalo na tému
verifikácie a kontroly týchto údajov. Preto je potrebné k úlohe zadávania údajov do IS
pristupovať veľmi zodpovedne, aby sme mali zdrojovú databázu zväzu úplne v poriadku,
nakoľko štát určite bude robiť kontroly a pri funkčnom informačnom systéme ich bude môcť
vykonávať veľmi efektívne.
Prezident zväzu vo Výročnej správe poukázal na výborné výsledky reprezentácií ako
v seniorských kategóriách tak aj v kategóriách mládeže. Medajlové umiestnenia sme dosiahli
na úrovni Svetového pohára K1, ME aj MS a naši pretekári majú popredné umiestnenia
v rebríčku WKF.
Ďalšou témou boli súťaže detí a mládeže, kde vzhľadom na neustále rastúci počet účastníkov
sa nám napriek modifikovaniu programu súťaží nepodarilo dosiahnuť uspokojivý stav. Najmä
M-SR detí boli časovo neprijateľne dlhé, pretože v rámci nich prebiehajú aj súťaže družstiev
vo všetkých kategóriách. Tejto téme bude VV venovať zvýšenú pozornosť a všetkými
podnetmi, ktoré boli na zväz zaslané, ale aj tými, ktoré odznejú v diskusii sa bude VV
zaoberať s cieľom nájsť vhodný model súťaží pre vysoké počty štartujúcich. Prezident zväzu
sa pri tejto téme chce ospravedlniť klubom, ktorým boli na súťažiach odobraté karty asistenta,
z dôvodu, že ich používali maloleté deti. Nedorozumenie vzniklo následne po tom, ako sa na
VV komunikovala možnosť obmedzenia dolného vekového limitu používateľov kariet
asistenta. K záveru a schváleniu limitu nedošlo, ale niektorí členovia VV boli v presvedčení,
že obmedzenie sme schválili.
Náročná súťaž z hľadiska organizačného vzhľadom na počet štartov (1909), bola Veľká cena
Slovenska. Túto súťaž sa podarilo zvládnuť na veľmi vysokej úrovni, za čo sa treba
organizátorom poďakovať, ale rozdelenie kategórií do troch dní znamenalo zvýšené náklady
na halu aj rozhodcov. Bude potrebné sa zamyslieť, do akej miery je užitočné a prospešné pre
zväz zvyšovanie počtu štartujúcich vo vzťahu k rastúcim nákladom.
V ďalšej časti správy prezident informoval delegátov o dobrej spolupráci s SOV, na základe
ktorej sa podarilo získať pre niektorých športovcov podporu z Olympijskej solidarity aj od
Nadácie SOV.
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V nasledujúcej časti správy zazneli informácie o činnosti jednotlivých komisií, kde prezident
konštatoval, že sa stále nedarí stabilizovať Komisiu rozhodcov (pred konferenciou sa
z časových a osobných dôvodov vzdal funkcie predseda komisie p. M. Beca). Aj keď na
medzinárodnej úrovni sú naši rozhodcovia úspešní, na domácich súťažiach máme neustále
problémy s účasťou aj kvalitou rozhodovania. Na tieto skutočnosti poukazujú viacerí
zástupcovia klubov a to písomnou formou, alebo aj pri osobných rozhovoroch. Súvisí to
samozrejme aj s dĺžkou trvania a množstvom súťaží, ale ak by bolo viac aktívnych rozhodcov,
došlo by aj k rozloženiu nominácií. Preto je potrebné sa aj doma v kluboch zamyslieť koľko a
akých rozhodcov kluby majú, koľko z nich a koľko krát sa zúčastňuje súťaží.
Na záver Výročnej správy bol prednesený delegátom rozpočet za rok 2017 a výsledky
hospodárenia, ako aj výrok audítora.
Keďže neboli k Výročnej správe ani k rozpočtu pripomienky, predsedajúci dal hlasovať
o schválení Výročnej správy SZK a rozpočtu za rok 2017.
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Výročná správa a rozpočet za rok 2017 boli schválené.
Uznesenie 2/RK/6/2018
Konferencia schvaľuje Výročnú správu SZK za rok 2017, rozpočet SZK za rok 2017
a hospodársky výsledok za obdobie r. 2017. Zároveň berie na vedomie správu audítora.
K BODU 7.
Správa kontrolóra SZK
Kontrolór SZK pán 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.“
Táto správa nadväzuje na výročnú správu kontrolóra SZK za rok 2016 a štruktúrou a obsahom
vychádza zo správy z činnosti hlavnej kontrolórky športu za rok 2016.
Organizácia a personálne zabezpečenie
Zloženie Kontrolno – revíznej komisie SZK:
Ing. Jozef Cisárik – Kontrolór a predseda Kontrolno – revíznej komisie SZK
Ing. Roman Konrád – náhradník kontrolóra SZK a podpredseda Kontrolno – revíznej komisie
SZK
Ladislav Konrád – člen Kontrolno – revíznej komisie SZK
Kontrolór zväzu informoval delegátov, že si v zmysle svojich kompetencií vyžiadal doklady
a vykonal kontrolu činnosti zväzu. Pri ich analýze v príslušných dokladoch nebolo zistené
žiadne porušenia ustanovení, smerníc alebo samotných Stanov SZK. Opakovane boli zistené
oneskorené platby členských príspevkov a licenčných úhrad skúšobných komisárov, súčasne
však treba skonštatovať, že platobná disciplína sa oproti minulosti zlepšila.
Kontrolór následne prečítal delegátom Správu kontrolóra, kde odzneli kompletné výsledky
kontroly, so všetkými informáciami o kontrolnej činnosti, úlohách a podnetoch. Správa bola
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odovzdaná v písomnej forme predsedníctvu Konferencie a tiež doručená sekretariátu
v elektronickej podobe.
Prítomní delegáti nemali pripomienky a Konferencia správu schválila.
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Uznesenie 3/RK/6/2018
Konferencia schvaľuje Správu Kontrolóra SZK za predchádzajúce obdobie.
K BODU 8.
Správa o činnosti komisií za minulé obdobie.
Predseda Rozhodcovskej komisie p. Beca, napriek tomu, že sa vzdal funkcie predsedu
komisie, pripravil písomný návrh:
Systém školení rozhodcov SZK.
- Školenie rozhodcov bude každý rok, približne v rovnaký termín, vždy v septembri,
najneskôr v októbri, t.j. na začiatku súťažnej sezóny. Každý si bude vedieť naplánovať
svoju účasť na školení, obdobne ako je to na WKF / EKF.
- Školenia bude zabezpečovať iba RK SZK, nikto iný školenia robiť nebude. Tak bude
garantovaná kvalita školení (aj ekonomika). Je možné striedať región, aby školenie
bolo raz na západe, raz v strede, raz na východe.
- Školiť budú iba lektori určení RK SZK, predsedom skúšobnej komisie bude vždy
lektor s najvyššou licenciou spomedzi určených lektorov (podľa možností s
medzinárodnou licenciou).
p. Striežovský - Komisia ŠTK bude informovať delegátov v samostatnom bode programu.
Ďalšie správy komisií neboli predložené.
K BODU 9.
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018.
Predsedajúci predložil prítomným na schválenie skladbu a rámcový návrh rozpočtu na rok
2018, spracovaný predsedníčkou Ekonomickej komisie SZK. Delegáti boli oboznámení so
stavom čerpania prostriedkov, ktoré je pravidelne zverejňované na webovej stránke zväzu.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh bol Konferenciou schválený.
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Uznesenie 4/RK/6/2018
Konferencia schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2018.
K BODU 10.
Schválenie odmeňovania kontrolóra v zmysle §12. Ods.7 Zákona o športe 440/2015 Z.z.
Prezident zväzu informoval delegátov, že v zmysle zákona o športe je potrebné, aby odmena
pre Kontrolóra zväzu bola schválená najvyšším orgánom, teda Konferenciou zväzu. Športové
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zväzy majú výšku odmeny kontrolóra stanovenú rôzne. Niektoré ju odvádzajú od výšky
dotácie, iné od rozsahu agendy zväzu, ktorú je potrebné kontrolovať. Pre zjednodušenie je
možné použiť aj paušálnu výšku odmeny, k čomu sa prikláňa aj prezident zväzu. Navrhol, aby
kontrolór dostal paušálnu odmenu kontrolóra 300.-eur mesačne. Keďže neboli iné návrhy,
konferencia výšku odmeny kontrolóra hlasovaním schválila.
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Uznesenie 5/RK/6/2018
Konferencia schvaľuje paušálnu odmenu kontrolóra vo výške 300.-eur mesačne.
K BODU 11.
Informácia k Informačnému systému.
Predseda Komisie ŠTK p. Striežovský informoval delegátov o informačnom systéme zväzu,
práci v ňom, nutnosti vypĺňať všetky údaje, aby tieto bolo možné v auguste načítať do
štátneho informačného systému. Tiež informoval delegátov ako zosúladiť údaje
v informačnom systéme info-szk.sk s údajmi v systéme sutazekarate.sk. Tiež v stručnosti
vysvetlil ako je potrebné pristupovať k ochrane osobných údajov. Prezident zväzu doplnil
otázku ochrany osobných údajov o informáciu z SOV o tom, že ak sa zberajú vo zväze osobné
údaje v zmysle zákona o športe, tak platí zákonná výnimka a súhlas nie je potrebný, nakoľko
zber údajov vyžaduje osobitný predpis (§16 ods. 2 zákona, resp. článok 6 GDRP). Táto
informácia, prípadne jej aktualizácie (keďže právnik SOV na jej upresnení pracuje), keď bude
známy jednoznačný výklad prístupu k ochrane údajov v prípade športových subjektov, bude
rozoslaná na kluby.
K BODU 12.
Diskusia
V diskusii odzneli príspevky a pripomienky jednotlivých delegátov konferencie k viacerým
témam. Diskusiu zahájil prezident zväzu informáciou o zmenách v prestupovom poriadku,
konkrétne v schválení možnosti ohlásiť prestup kedykoľvek v priebehu roka. Zmena bola
schválená VV na základe pripomienok klubov, že ak sa kluby dohodli na prestupe (z
akýchkoľvek dôvodov) a pretekár už vykonáva svoju tréningovú a športovú činnosť v novom
klube, je zbytočne zaťažujúce aby mu materský klub robil ešte niekoľko mesiacov servis
napríklad s prihlasovaním na súťaže atď., najmä ak už v ňom prakticky nepôsobí. Trošku to
sťaží prácu ŠTK pri počítaní účasti na súťažiach, ale malo by sa to dať vyriešiť.
Prezident zväzu tiež informoval delegátov, že je v záujme každého klubu a zároveň zväzu ako
celku, aby bolo v informačnom systéme registrovaných čo najviac aktívnych športovcov, lebo
tento údaj sa zadáva do vzorca pre výpočet výšky dotácií pre zväz a zároveň aj pre každý
klub. Preto boli zaslané klubom výzvy, aby si organizovali aj súťaže nižšej úrovne a týchto
pretekárov registrovali cez systém sutazekarate.sk, ktorý to na konci sezóny vyhodnotí. Iné
zväzy organizujú takto súťaže a je škoda, ak by sme nemali registrovaných športovcov
aktívnych na nižších úrovniach.
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p. Rusnák – pripomienkoval činnosť rozhodcov pri súťažiach agility, konkrétne penalizácie a
úroveň techník karate, ktoré súťažiaci vykonávajú. Navrhol aby rozhodcovia viac a jednotne
penalizovali pretekárov pri nesprávne vykonávaných technikách.
p. Macková – tiež hodnotí techniky karate vykonávané v súťažiach agility za technicky
nedostatočné, zároveň navrhla zmeniť dráhu zvýšením obtiažnosti, lebo už je pre deti málo
motivujúca a sú veľmi malé časové rozdiely po prejdení dráhy a potom penalizácia od
rozhodcov neprimerane ovplyvní poradie. Tiež vzniesla otázku, ktorému klubu bude
pridelená dotácia pri prestupe pretekárov počas roka.
p. Jenčová – by bola za zrušenie váhovej tolerancie na súťažiach, alebo presne definovať, čo
má mať každý pretekár na sebe pri vážení, pričom všetci by sa museli vážiť rovnako ustrojení.
P. Čierna – navrhla zmeniť výšku penalizácií pri súťažiach agility, aby vzhľadom na malé
časové rozdiely penalizácie menej ovplyvňovali konečné výsledky. Zároveň informovala
delegátov, že po štatistickom vyhodnotení je zrejmé, že je zjavná štatistická súvislosť medzi
výsledkami v agility a výsledkami v kata aj kumite.
p. Čiernik – poukázal na problém presnosti (kalibrácie) váh, kde pretekár ak sa doma odváži,
môže spĺňať limit, ale na vážení na súťaži to tak nemusí byť. Tiež poukázal na
transparentnosť pri vážení a možnosť prepojenia váh do systému. Položil tiež otázku, či ak
zaregistruje na nižšiu súťaž napríklad 1000 športovcov z klubu, dostane na nich aj dotáciu.
A či by nebolo lepšie hodnotiť len súťaže na vyššej úrovni. Zároveň sa pýtal, či bude zoznam
klubov aj s dotáciami a informáciou o platbách členských príspevkov za členov zverejnený.
p. Glatz – navrhol zrušiť váhovú toleranciu pre súťaže detí. Tiež navrhol riešiť otázku postupu
na M-SR pre kategórie detí, ktoré v priebehu sezóny vzhľadom na vývoj menia vekové aj
hmotnostné kategórie.
p. Novosad – rovnako pripomienkoval problémy pri tolerancii a vážení detí na súťažiach.
p. Štetina – ponúkol usporiadanie 2. kola SP detí a mládeže na Myjave.
p. Kretovič – uviedol, že po zavedení štátneho informačného systému bude dobré pre
poriadok, keď sa každému klubu pripravia členské známky podľa počtu členov v IS, ktoré
bude musieť odobrať. Klub bude mať aspoň motiváciu čo najviac členov zaregistrovať do
súťažného systému a môže na nich potom dostať dotáciu.
p. Vorobeľ – navrhol, aby v kategóriách detí boli kategórie začiatočníkov obmedzené len na 2
roky. To znamená, že po 2 rokoch štartov by už musel pretekár štartovať v kategórii
pokročilých a to bez ohľadu na STV.
P. Pivovarník – poďakoval prezidentovi zväzu za pomoc pri zriadení študijného odboru na FŠ
PU v Prešove.
V diskusii vystúpili aj ďalší delegáti s otázkami a námetmi podobného charakteru.
Prezident zväzu priebežne odpovedal na otázky ktoré zazneli, z ktorých sa niektoré zhodujú
s otázkami a návrhmi, ktoré obdržal písomne.
-

v súťažiach agility sú plánované zmeny, pôjde pravdepodobne o sťaženie dráhy, aby
sa zväčšili časové rozdiely, prehodnotí sa aj penalizácia. Pri hodnotení a zmenách je
potrebné si ale uvedomiť, čo sa sledovalo a sleduje zavedením tohto typu súťaží. Bolo
to viac požiadaviek:
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1. Aby sa do súťaženia mohlo zapojiť čo najviac detí, vrátane úplných začiatočníkov,
ktorí si týmto zvykajú na „veľké“ súťažné prostredie, pričom si môžu vybojovať
medajle, čo môže byť pre nich motivujúce.
2. Tieto súťaže nám zároveň odhalia deti, ktoré majú vhodné pohybové schopnosti
aj súťažného ducha.
3. Aby sa predchádzalo príliš skorej špecializácii.
4. Aby sa rozvíjali pohybové schopnosti detí (rýchlosť, obratnosť, motorika atď)
práve vo veku, ktorý je pre rozvoj týchto schopností najvhodnejší.
Z tohto pohľadu je napríklad v agility dôležitejšie rýchle vykonanie techník ako ich
presnosť. A aj sa to prejavuje pri technikách, ktoré sa deti snažia vykonať maximálnou
rýchlosťou, ale na úkor koordinácie. Toto by sa ale nemuselo považovať za
nedostatok. V uvedených požiadavkách je aj odpoveď na to, prečo bolo zavedené
agility práve pre určité vekové skupiny. Aj keď sú názory, že tieto súťaže by mohli
prebiehať len na nižších úrovniach, treba si uvedomiť, že len zavedením na všetky
úrovne sa z toho stala súťaž, na ktorú sa tí, ktorí majú o ňu záujem seriózne pripravujú
aj v tréningu. A to je jedným z cieľov, aby sa pohybové schopnosti detí rozvíjali na
tréningoch systematicky, pravidelne a dlhodobo.
-

otázka váženia detí na súťažiach bola už niekoľkokrát diskutovaná. Zatiaľ sa
nepodarilo nájsť vhodnejší systém ako ten, ktorý sa teraz uplatňuje. Jednotlivé
tolerancie boli vypočítané po odvážení karate-gi, opasku, chráničov a bola pripočítaná
tolerancia na jedlo aj pitný režim, aby deti nemuseli byť hladné a smädné až do
začiatku svojej kategórie, kedy prebieha váženie. Vrátiť sa ale k centrálnemu váženiu,
na ktoré je potrebný pri súčasnom počte štartujúcich enormne veľký časový priestor,
je nereálne. Je pravdou, že váhy by mali byť čo najpresnejšie, prípadne váženie by
malo byť transparentné, preto stojí za to zaoberať sa možnosťou zabezpečením váh,
ktoré by sa dali prepojiť online so systémom a odvážiť by sa mohol pretekár
kedykoľvek na mieste na to určenom, alebo potom pred začiatkom kategórie na
tatami. Návrh, aby bolo váženie zrušené a aby za plnenie hmotnostných limitov bol
zodpovedný tréner, alebo štatutár pri nahlasovaní pretekára do kategórie, nie je možné
akceptovať, pretože v prípade, že dôjde napríklad k úrazu pri ktorom bude pochybnosť
o hmotnosti, bude len zväz ako organizátor súťaže zodpovedný za dodržanie všetkých
postupov v zmysle pravidiel. Túto právnu zodpovednosť nie je možné preniesť na
trénerov, alebo štatutárov. V každom prípade sa otázkou váženia a podmienok pri
vážení VV bude zaoberať, preto ak niekto má ucelený návrh na systém váženia a jeho
organizáciu, bude vítaný a môže sa hľadať vhodnejšie riešenie.

-

veľmi aktuálnou je otázka riešenia organizácie M-SR detí. Súčasný model organizácie
M-SR detí už vzhľadom na počet štartujúcich nevyhovuje a VV sa touto otázkou
zaoberal. Diskutovalo sa rozdelenie súťaže na 2 dni, alebo oddelenie súťaže družstiev,
prípadne rozdelenie súťaže družstiev pre jednotlivé vekové kategórie ku jednotlivým
kolám Slovenského pohára. Model dvojdňovej súťaže naráža na dostupnosť
vhodných hál. Už teraz je niekedy problém rezervovať vhodnú halu (veľkosť plochy,
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kapacita hľadiska, účinná ventilácia) a to ide o 1 deň. Oddelenie súťaže družstiev je
tiež alternatívou, ale v minulosti, keď táto súťaž bola samostatná, sa jej zúčastňovalo
postupne čoraz menej a menej družstiev, preto bola pripojená k súťaži jednotlivcov.
Ako by sa správali kluby v súčasnosti je otázne. Tu je tiež na mieste otázka termínu,
vzhľadom na každoročne čoraz viac preplnený termínový kalendár. Pre prípad
rozdelenia súťaže družstiev ku jednotlivým kolám SP sa ŠTK pokúsi namodelovať
časový harmonogram súťaží a podľa výsledkov sa bude VV rozhodovať. Na základe
pozitívnych reakcií bude zachované rozdelenie súťažného dňa tak, že
v predpoludňajšej časti prebehnú všetky súťaže pre 5 až 7 ročné deti, čím sa pre ne
súťaž môže skončiť do 14.00 hodiny a tým sa vyhnú celodennej záťaži.
V odpoludňajšej časti potom prebehne súťaž 8 až 11 ročných detí, pre ktoré sa tiež
celkové časové zaťaženie zmenší.
-

otázku priznania dotácie pre klub za aktívneho pretekára do 23 rokov pri prestupe VV
vyriešil tak, že ak pretekár počas roka splnil podmienky, aby mohol byť považovaný
za aktívneho športovca v zmysle zákona, dostane zaňho dotáciu za predchádzajúci rok
pôvodný (materský) klub, aj nový klub.

-

dotácie na kluby za aktívnych športovcov do 23 rokov bude ŠTK vypočítavať
automaticky na základe údajov zväzového informačného systému a konečný výpočet
dotácií pre všetky kluby bude zverejnený, rovnako ako informácia o zaplatených
známkach. Zároveň treba povedať, že je v záujme všetkých, klubov aj zväzu, aby sme
mali čo najviac aktívnych športovcov do 23 rokov. Preto chceme, aby boli v evidencii
aj súťažiaci na najnižších úrovniach, lebo ide o aktívnych športovcov a je škoda ich
nedostať do systému. Iné zväzy si evidujú každého jedného športovca a vykazujú
tisíce takýchto športovcov, preto by sme boli sami proti sebe, ak týchto športovcov
máme, ale ich nezaevidujeme cez súťaže aj na najnižšej úrovni. Aj na 1000 športovcov
môže klub dostať dotáciu, ale musia to byť samozrejme reálni športovci, lebo štát to
určite bude kontrolovať. Má informačný systém, kde má o každom všetky kontaktné
údaje, preto je veľmi jednoduché zistiť, či je ten ktorý športovec aktívny.

-

problematikou postupov na M-SR pre kategórie detí, ktoré v priebehu sezóny
vzhľadom na vývoj menia vekové aj hmotnostné kategórie sa bude VV zaoberať
a postupové miesta by mohli byť deťom priznané.

-

VV už schválil, že v kategóriách detí bude pre kategórie začiatočníkov obmedzený
štart pretekára len na 2 roky. To znamená, že po 2 rokoch štartovania v kategóriách
začiatočníkov už môže pretekár štartovať len v kategórii pokročilých a to bez ohľadu
na STV.

K BODU 13.
Prijímanie nových členov.
Prihlášky do zväzu podali a VV mali schválené provizórne členstvo kluby:
1. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA - št. zástupca Mgr. K. Macková
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2. ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. – št. zástupca JUDr. M. Šulrajter
3. ŠPORTOVÝ KLUB MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK – št. zástupca Ing. J. Kazár
Prezident zväzu konštatoval, že o účasť na konferencii prejavil záujem splnomocnený
zástupca ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. – p. Ján Majer.
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.
13/1. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA,
pôsobí na území Bratislavy, klub je členom AKKB, zameranie je na prácu s mládežou, má
bezproblémovú činnosť, preto je doporučené prijatie. Nikto nemal otázky ani pripomienky.
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Klub ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA bol prijatý za riadneho člena SZK.
Uznesenie 6/RK/6/2018
Konferencia prijíma klub ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA za riadneho
člena SZK.
13/2. ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z.
Prezident zväzu informoval, že klub vznikol pri rezortnom stredisku VŠC DUKLA BB
a nahradí ho vo zväze. Sú v ňom všetci reprezentanti, ktorých zastrešovalo doteraz VŠC, ich
činnosť je dobre známa, preto je doporučené prijatie. Nikto nemal otázky ani pripomienky.
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Klub ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. bol prijatý za riadneho člena SZK.
Uznesenie 7/RK/6/2018
Konferencia prijíma klub ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. za riadneho člena SZK.
13/3. ŠPORTOVÝ KLUB MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK,
Prezident zväzu informoval, že klub pôsobí v Liptovskom Hrádku a v rámci neho založil
oddiel karate pán J. Imrich. Oddiel má cca 50 detí, ktorým sa trénersky venuje. Klub má
bezproblémovú činnosť, preto je doporučené prijatie. Nikto nemal otázky ani pripomienky.
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Klub ŠPORTOVÝ KLUB MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK bol prijatý za riadneho člena
SZK.
Uznesenie 8/RK/6/2018
Konferencia prijíma klub ŠPORTOVÝ KLUB MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK za riadneho
člena SZK.
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K BODU 14.
Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení.
Predsedajúci konferencie konštatoval, že na začiatku, zabudol predložiť na schválenie návrh,
aby uznesenia k hlasovaniam boli považované za schválené pri každom hlasovaní, s textom
tak ako bolo o otázke hlasované a s výsledkom ako prebehlo hlasovanie. Ak tento návrh
delegáti schvália, takto budú aj uznesenia uvedené v zápisnici a správe mandátovo –
návrhovej komisie.
Hlasovanie:
Za – 143 hlasov
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Uznesenie 9/RK/6/2018
Konferencia schvaľuje, že uznesenia k hlasovaniam sú schválené a budú uvedené pri
jednotlivých bodoch, ako aj v správe mandátovo - návrhovej komisie tak ako o nich bolo
hlasované pri jednotlivých bodoch.
K BODU 15.
Záver
Prezident zväzu na záver rokovania poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na
zasadnutí a poprial pekné prázdniny a leto, aby nabrali hodne síl do ďalšej práce v prospech
nášho karate.

Zapísal:

P. Macko

Overili:

D. Líška v.r.
P. Baďura v.r.
J. Valenta v.r.
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