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SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE

je združenie s potvrdenou činnosťou založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 29.08.1990.

SZK je členom Slovenského olympijského a športového výboru

Od roku 1993 je SZK členom Svetovej federácie karate (World karate federation)
a Európskej federácie karate (European karate federation)
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Členovia Kontrolno-revíznej komisie:

Ing. Roman Konrád, Ladislav Konrád

Predseda Disciplinárnej komisie:

František Vorobeľ

Podpredseda Disciplinárnej komisie:

Daniel Potoma

Predseda Odvolacej komisie:

JUDr. Marko Polakovič

Podpredseda Odvolacej komisie:

Mgr. Jana Vojtikevičová

Generálny sekretár:

Leopold Roman

POSLANIE A CIELE SZK
1. Základným poslaním SZK je združovať občanov prostredníctvom svojich členov,
ktorým dáva karate možnosti rozvoja fyzických a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad
tolerancie a etiky karate. Hlavná úloha je vytvoriť optimálne podmienky pre aktivitu svojich
členov. Tomuto cieľu podriaďujú všetky orgány svoje rozhodnutia.
2. Poslaním SZK je ďalej predovšetkým:
a) organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v karate,
b) zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky
(ďalej len "športová reprezentácia") a ich účasti na medzinárodných súťažiach,
c) organizácia skúšok technickej vyspelosti pre všetky vekové kategórie zabezpečujúca dlhodobú
aktívnu činnosť členov
d) zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, podpora a rozvoj vrcholového športu
a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže.
3. Napĺňaním poslania SZK v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a dosahujú sa ciele
SZK späté s harmonickým rozvojom športu vo všeobecnosti a napĺňania verejného záujmu v
športe, ktorým sú podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej
reprezentácie na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu
života obyvateľstva.
4. Hlavné činnosti SZK sú aktivity SZK vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na
účet a na zodpovednosť SZK, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za účelom
dosiahnutia zisku.
5. Medzi hlavné činnosti SZK patria najmä:
a) zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy karate vo vzťahu k orgánom verejnej správy,
medzinárodným športovým organizáciám WKF, EKF, ktorých je členom, ako aj vo vzťahu
k iným športovým organizáciám,
b) vystupovať v mene karate vo vzťahu k iným medzinárodným organizáciám v oblasti
športu, iným národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, štátu, územnej
samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy SZK a
jeho členov boli v rámci činnosti týchto subjektov primerane brané na zreteľ,
c) určovať filozofiu a koncepciu činnosti SZK v záujme rozvoja karate,
d) viesť zoznam športových reprezentantov,
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e) navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových stredísk,
f) v rámci možností zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky
riadiť a usmerňovať ich prípravu,
g) zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných súťažiach v
karate,
h) v rámci možností zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť
a usmerňovať ich prípravu,
i) zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa
výkonnostných kritérií,
j) organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže v karate pre svojich členov, alebo
ich organizovaním a riadením poveriť inú športovú organizáciu,
l) určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v karate vrátane odbornej
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovať ich odbornú
prípravu a overovať ich odbornú spôsobilosť,
m) uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej
odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,
n) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane
edičnej a publikačnej činnosti, najmä trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, rozhodcov,
delegátov, usporiadateľov, športových manažérov, športových právnikov a iných funkcionárov
a pracovníkov, vrátane prípadného vzdelávania podľa predpisov medzinárodných športových
organizácii WKF, EKF alebo iných medzinárodných organizácií,
o) podporovať výstavbu športovej infraštruktúry,
p) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom získania
ďalších zdrojov financovania poslania a úloh SZK, predovšetkým v súvislosti so športovou
reprezentáciou a na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry, pričom zisk alebo
podiel na zisku SZK môže použiť len na účely stanovené Zákonom,
q) Vytvárať podmienky na participáciu a spoluprácu regionálnych a štýlových zväzov a
podporovať ich aktivity pri zachovaní ich autonómie.
r) viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 Zákona a ich zmien,
s) poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh
v oblasti športu,
t) prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu,
opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti
negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
u) vytvárať a priebežne aktualizovať systém predpisov SZK a zabezpečovať jeho jednotné
uplatňovanie v rámci organizovaného karate,
v) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, vecnú komunikáciu, synergiu a slušnosť
medzi členmi SZK,
w) oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj karate,
z) Zriaďovať rady a komisie podľa potrieb SZK a členov.
Činnosť SZK sa riadi schválenými stanovami.
Úplné znenie stanov je zverejnené na www.karate.sk
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SZK V ROKU 2020
Počet klubov

102

Počet registrovaných členov

5430

Počet aktívnych členov do 23 rokov

4525

Počet trénerov

336

Počet rozhodcov s platnou licenciou v sezóne 2020

249

Štatistiky SZK
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REPREZENTÁCIA SZK

Seniorský tím
Slovenským seniorským karatistom boli v roku 2020 kvôli pandémii COVID19
zrušené vrcholné podujatia: Majstrovstvách Európy v Baku (Azerbajdžane) ako aj
Majstrovstvách sveta v Dubaji (UAE).
Kvalifikačný turnaj na Olympijské hry 2020 v Tokiu, ktorý sa mal konať v Paríži v
júni ako aj samotné Olympijské hry v Tokiu boli preložené na rok 2021.
Reprezentanti sa pred príchodom pandémie zúčastnili svetových pohárov WKF
Karate1 v Paríži, Dubaji, Salzburgu a Karate1 Série A v Santiagu.
O medaily bojovali: Miroslava Kopúňová a Ingrida Suchánková.

Majstrovstvá Európy seniorov 2020
Dňa 25.-29. marca 2020 sa mali v Baku v Azerbajdžane konať 55. Majstrovstvá Európy
karate seniorov, ktoré boli kvôli pandémii COVID19 zrušené.
NOMINÁCIA REPREZENTANTOV:
Kata ženy: Balciarová Dorota
Kata muži: Fabian Peter
Kata team: Bačíková Ľudmila - Jakubechová Nikola - Merašická
Nikoleta
Kumite ženy - 50 kg: Kováčiková Lucia
Kumite ženy - 55 kg: Semaníková Viktória
Kumite ženy - 61 kg: Suchánková Ingrida
Kumite ženy - 68 kg: Kopúňová Miroslava
Kumite ženy + 68 kg: Tatárová Dominika
Kumite družstvo ženy: Kováčiková L., Semaníková Vik., Suchánková
I., Tatárová D.
Kumite muži - 60 kg: Imrich Dominik
Kumite muži - 67 kg: Homola Matej
Kumite muži - 75 kg: Lieskovský Matúš
Kumite muži - 84 kg: Gyurík Adi
Kumite muži + 84 kg: Kósa Tomáš
Kumite team muži: Podsklan Dávid
Kumite team muži: Imrich D., Homola M., Lieskovský M., Gyurík A., Kósa T., Podsklan D.
Vedúci výpravy - Tréner: Jozef Poliak
Tréneri: Peter Baďura, Jaroslav Javorský, Tomáš Kleman
Rozhodca: Peter Kožák
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Fyzio: Marek Mališ
Press/Foto: Pavol Uhrín

Plán prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov 25. - 29.3.2020
(Baku / Azerbajdžan)

17.1. - 19.1.2020 - Grand Prix Croatia/Samobor, Chorvátsko - kata
24.1. - 26.1.2020 - Karate1 Premier League/Paríž, Francúzsko - kata, kumite
14.2. - 16.2.2020 - Karate1 Premier League/Dubai, UAE - kata, kumite
22.2. - 23.2.2020 - 40. ročník Veľkej ceny Slovenska/Bratislava - kata, kumite
28.2. - 1.3.2020 - Karate1 Premier League/Salzburg, Rakúsko - kata, kumite
7.3.2020 - Majstrovstvá Slovenska seniorov
20.3. - 22.3.2020 - Reprezentačné sústredenie - Sport Resort Slovenka, Moštenica - kata,
kumite - ZRUŠENÉ !!!
25. - 29.3.2020 - 55. Majstrovstvá Európy seniorov, Baku/Azerbaijan – ZRUŠENÉ
Plán prípravy na Tokyo 2020 - Kvalifikačný turnaj 8. - 10. máj 2020
(Paríž / Francúzsko)
17.1. - 19.1.2020 - Grand Prix Croatia/Samobor, Chorvátsko - kata
24.1. - 26.1.2020 - Karate1 Premier League/Paríž, Francúzsko - kata, kumite
14.2. - 16.2.2020 - Karate1 Premier League/Dubai, UAE - kata, kumite
22.2. - 23.2.2020 - 40. ročník Veľkej ceny Slovenska/Bratislava - kata, kumite
28.2. - 1.3.2020 - Karate1 Premier League/Salzburg, Rakúsko - kata, kumite
7.3.2020 - Majstrovstvá Slovenska seniorov
13.3. - 15.3.2020 - Karate1 Premier League/Rabat, Maroko - kata, kumite !!! POZOR, turnaj
bol vyradený z plánu prípravy!!!
20.3. - 22.3.2020 - Reprezentačné sústredenie - Sport Resort Slovenka, Moštenica - kata,
kumite - ZRUŠENÉ !!!
17.4. - 19.4.2020 - Karate1 Premier League/Madrid, Španielsko - kata, kumite !!! POZOR,
turnaj bol vyradený z plánu prípravy!!!
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Svetové poháre – Karate1 Premier Leagues a Series A
Počas roka 2020 Svetová federácia karate (World karate federation) mala na pláne
organizovať dovedna 6 kôl Svetových pohárov pod názvom Karate1 Premier League, a to
v Paríži (Francúzsko), Dubaji (UAE), Salzburgu (Rakúsko), Rabate (Maroko), Madride
(Španielsko), Moskve (Rusko). Posledné tri uvedené turnaje boli kvôli pandémii COVID19
zrušené.
Taktiež 3 kolá pod názvom Karate 1 Séria A, a to v Santiagu (Čile), Istanbule (Turecko),
a Durbane (Južná Afrika). WKF sa podarilo zorganizovať len prvý z uvedených turnajov.
Z kôl sa počas celého roka započítavajú body do rankingu svetového rebríčka WKF.
Body z Karate1 Premier League sa okrem celkového rebríčka WKF, započítavajú aj do
rebríčka Karate1 Premier League, z ktorého sa po poslednom turnaji generuje Grand Winner
jednotlivých kategórií. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu nebolo možné v roku 2020 vyhlásiť
víťazov rebríčka Karate1 Premier League.
Reprezentanti Slovenského zväzu karate sa počas roka 2020 zúčastnili všetkých kôl
svetového pohára, ktoré bola WKF schopná organizovať.
Koncepcia WKF Karate 1 turnajov
Súťaží Karate1 Premier
League môže zúčastniť len 64
pretekárov najlepších pretekárov v
jednotlivej kategórii. Karate1 Séria
A turnaje sú dostupné - otvorené pre
všetkých pretekárov bez ohľadu na
pozíciu
v rankingu
WKF.
Registrácia na Karate1 Premier
League turnaje prebieha v troch
fázach:
1. fáza - môže zaregistrovať
len zväz, pretekár musí byť vo
svetovom rebríčku WKF do 50.
miesta. Pričom každý zväz môže
zaregistrovať len 2 pretekárov z
krajiny.
2. fáza - môže pretekárov zaregistrovať zväz, ale aj klub (ktorý ma konto na sportdata),
pretekár musí byť vo svetovom rebríčku WKF do 50. miesta. Pričom počet pretekárov z krajiny
nemôže presiahnuť 2.
3. fáza - môže pretekára zaregistrovať zväz, ale aj klub (ktorý ma konto na sportdata),
musí však byť vo svetovom rebríčku WKF do 100. miesta. Pričom počet pretekárov v kategórii
nemôže byť vyšší ako 64. V tretej fáze platí pravidlo, kto prvý príde, ten berie.
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Svetové poháre – Karate1 Premier Leagues a Karate1 Series A
Slovenská seniorská reprezentácia sa zúčastnila 3 kôl Svetových pohárov pod názvom
Karate1 Premier League, a to v Paríži (Francúzsko), Dubaji (UAE), a v Salzburgu (Rakúsko)
a jedného kola Karate1 Series A v Santiago (Čile). Ostatné plánované podujatia boli kvôli
pandémii COVID19 zrušené.
Svetový pohár – Karate1 Series A – Santiago 2020
Dňa 10.-12.1.2020 sa v Čile v meste Santiago uskutočnil svetový
pohár Karate1 Series A Santiago. Turnaja sa zúčastnilo 459 pretekárov z 65
krajín celého sveta.
Slovensko na turnaji reprezentovala Miroslava Kopúňová, ktorá
v kategórii kumite ženy -68 kg obsadila 5. miesto. 1. kolo mala voľné, v 2.
kole porazila pretekárku z Čile LI SUSAN 6:2, v 3. kole porazila pretekárku
z Čile GONZALEZ JAVIERA 5:0, v semifinále prehrala s talianskou
pretekárkou SEMERARO SILVIA 0:2. V boji o tretie miesto nastúpila proti
pretekárke z Číny GONG LI, ktorej podľahla 2:3.

Svetový pohár – Karate1 Premier League – Paríž 2020
Dňa 24.-26.1.2020 sa v Paríži
(Francúzsko) uskutočnil prvý zo svetových
pohárov Karate1 Premier League Paris.
Turnaja sa zúčastnilo 703 pretekárov zo 92
krajín celého sveta.
Slovensko
reprezentovalo
19
pretekárov, ktorí sa nachádzali v rebríčku
WKF v top 100.
Na bodované priečky sa podarilo
siahnuť Dominike Tatárovej (počet
pretekárov v kategórii: 54), ktorá v kategórii
kumite ženy nad 68 kg obsadila 9. miesto.
Kata team muži (počet teamov v kategórii: 17) v zložení Rebro, Hrčka, Šlehofer obsadil
11. miesto.
Dorota Balciarová v kategórii kata ženy (počet pretekárov v kategórii: 57) obsadila 13.
miesto. Alžbeta Ovečková v tej istej kategórii sa umiestnila na 19. mieste.
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Svetový pohár – Karate1 Premier League – Dubaj 2020
Dňa 14.-16.2.2020 sa v Dubaji konal svetový pohár Karate1
Premier League - Dubai 2020. Turnaja sa zúčastnilo 571 pretekárov
zo 85 krajín celého sveta.
Slovensko reprezentovalo 20 pretekárov, ktorí sa
nachádzali v rebríčku WKF v top 100.
Ingrida Suchánková v kategórii kumite ženy -61 kg (počet
pretekárov v kategórii: 51) prehrala v boji o tretie miesto. 1. kolo
mala voľné. V 2. kole porazila HAAG ALEXANDRA (SWE) 7:1,
v 3. kole prehrala s ALESAADI SHIMA (IRI) 2:3. V repasáži
porazila PHILIPPE GWENDOLINE (FRA) 2:3, SEROGINA
ANITA (UKR) 1:1 na senšu. V boji o tretie miesto prehrala 1:2
LOTFY GIANA (EGY) a umiestnila sa tak na 5. mieste.
V tej istej kategórii sa umiestnila na 9. mieste Laura
Palinkášová. 1. kolo mala voľné. V 2. kole porazila za stavu 1:1 na senšu ESPINOSA LOPEZ
MARIA (ESP), v 3. kole prehrala 0:3 s YIN XIAOYAN (CHN). V repasáži prehrala s
WILLIAMS NATALIE (ENG) 0:2.
Dominik Imrich v kategórii kumite muži -60 kg (počet pretekárov v kategórii: 44)
obsadil 7. miesto. 1. kolo mal voľné. V 2. kole porazil 3:1 MARCHESE SAMUELE (ITA), v 3.
kole prehral za stavu 0:0 na hantei s ASSADILOV DARKHAN (KAZ). V repasáži porazil 3:1
FLORES LOYOLA MAXIMILIANO (CHI), avšak prehral s DULOVIC NENAD (MNE) 0:5.
Nepostúpil tak do boja o bronz a obsadil tak 7. miesto.
Na bodované priečky sa podarilo siahnuť aj: Kata teamu ženy (počet teamov v kategórii:
9) v zložení Ema Brázdová, Ľudmila Báčiková, Nikoleta Merašická, ktoré obsadili 7. miesto.
Dorota Balciarová v kategórii kata ženy (počet pretekárov v kategórii: 43) obsadila 9.
miesto.
Svetový pohár – Karate1 Séria A – Salzburg 2019
Dňa 28.2. - 01.3.2020 sa
v rakúskom meste Salzburg konal
svetový pohár Karate1 Premier League
– Salzburg. Turnaja sa zúčastnilo 625
pretekárov z 88 krajín celého sveta.
Slovensko
reprezentovalo
21
pretekárov, ktorí boli vo výbere top 100
pretekárov
sveta
vo
svojich
kategóriách.
Družstvo kata žien v zložení:
Brázdová Ema, Merašická Nikoleta,
Báčikova Ľudmila (počet teamov
v kategórii: 9) obsadilo 5. miesto.

16

Výročná správa SZK za rok 2020
Miroslava Kopúňová v kategórii kumite ženy -68 kg (počet pretekárov v kategórii: 53)
obsadila 7. miesto. 1. kolo mala voľné. V 2. kole porazila DEBATTY LUANA (BEL) 6:1. V 3.
kole porazila RAKOVIC MARINA (MNE) 11:3. Vo 4. kole prehrala s ABDELAZIZ FERYAL
(EGY) 1:3. V repasáži prehrala s TANG LINGLING (CHN) 0:1 a obsadila tak 7. miesto.
Dorota Balciarová v kategórii kata ženy (počet pretekárov v kategórii: 54) obsadila 17.
miesto.
Svetový pohár – Karate1 Premier League – Rabat 2020
Dňa 13. - 15.3.2020 sa mal uskutočniť sa v Maroku v meste
Rabat svetový pohár Karate1 Premier League Rabat. Turnaj bol kvôli
pandémii COVID19 zrušený.

Svetový pohár – Karate1 Premier League – Madrid 2020
Dňa 17. - 19.4.2020 sa mal uskutočniť sa v Španielsku v meste Madrid
svetový pohár Karate1 Premier League Madrid. Turnaj bol kvôli pandémii
COVID19 zrušený.
Svetový pohár – Karate1 Series A – Istanbul 2020
Dňa 19. - 21.6.2020 sa mal uskutočniť sa v Turecku v meste
Istanbul svetový pohár Karate1 Series A Istanbul. Turnaj bol kvôli
pandémii COVID19 zrušený.
Svetový pohár – Karate1 Series A – Durban 2020
Dňa 11. - 13.9.2020 sa mal uskutočniť sa v Južnej Afrike
v meste Durban svetový pohár Karate1 Series A Durban. Turnaj bol
kvôli pandémii COVID19 zrušený.
Svetový pohár – Karate1 Premier
League – Moscow 2020
Dňa 11. - 13.12.2020 sa mal uskutočniť sa v Rusku v meste
Moskva svetový pohár Karate1 Premier League Moscow. Turnaj bol
kvôli pandémii COVID19 odložený.
Fotografie v tejto sekcii : Slovenský zväz karate, Sportdata.org, Wkf.net
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Juniorský tím
Slovenské juniorské reprezentačné družstvo absolvovalo v roku 2020 vrcholné
podujatie, a to Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 v Budapešti (Maďarsko).
Na ME získalo družstvo kadetov, juniorov dovedna 5 medailí, pričom Slovensko
skončilo v celkovom hodnotení krajín na 19. mieste. O medaily sa postarali: Nina
Kvasnicová (2.), Adam Štelcl (2.), Dominik Kešeľak (2.), Sára Krivdová (3.) a Julian Enrik
Smoliga (3.). Piate miesto obsadil: kata tím kadetov a juniorov (Hrčka, Šlehofer, Rebro).
Siedme miesto obsadila: Ema Pápištová. Deviate miesta obsadili: Zoja Zimnikovalová,
Nataša Gamová, Dominika Bogárová. Trináste miesto obsadila: Michaela Čukanová.
Kvôli pandémii COVID-19 sa juniorský tím nezúčastnil Svetových pohárov
mládeže, lebo boli zrušené.

Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2020
Dňa 7.-9.2. 2020 sa v maďarskom
meste Budapešť konali Majstrovstvá
Európy kadetov, juniorov a U21. Turnaja
sa zúčastnilo 1183 pretekárov z 52 krajín
Európy. Slovensko obsadilo 19. miesto v
celkovom olympijskom hodnotení krajín.
Bilancia Slovenska na tomto šampionáte
bola: 0-3-2.
O medaily sa postarali: Nina
Kvasnicová (2.), Adam Štelcl (2.),
Dominik Kešeľak (2.), Sára Krivdová (3.) a Julian Enrik Smoliga (3.). Piate miesto obsadil:
kata tím kadetov a juniorov (Hrčka, Šlehofer, Rebro).
Siedme miesto obsadila: Ema Pápištová. Deviate miesta
obsadili: Zoja Zimnikovalová, Nataša Gamová, Dominika
Bogárová. Trináste miesto obsadila: Michaela Čukanová.
Kumite
kadetky -47 kg – Nina
Kvasnicová
(32
pretekárov v kategórii)
získala pre Slovensko
striebro!
1.
kolo
vyhrala nad HUNT
RUBY - ENG 4:4, 2. kolo vyhrala nad KRASNIQI DIOLA KOS 9:0, 3. kolo vyhrala nad BREUZARD CHLOE - FRA
0:0, 4. kolo vyhrala nad LINTZ ALEXANDRA - HUN 7:0,
vo finále prehrala s OZDEMIR MUSERREF - TUR 1:6 a obsadila tak 2. miesto - získala
striebornú medailu.
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Kata juniori – Adam Štelcl (35 pretekárov v kategórii) získal pre Slovensko cenný kov
v podobe striebra. V prvom kole postúpil s 22,32 bodmi s Anan Dai z tretieho miesta. V druhom
kole postúpil z prvého miesta so Suparinpei, ktorá bola ohodnotená na 24,24 bodov. V treťom
kole získal za Papuren 24,08 bodov, čím postúpil do
finále. Vo finále sa Adam predstavil s kata Anan, za ktorú
získal 24,46 bodov. Avšak nestačil na tureckého
reprezentanta Enesa Ozdemira, ktorého kata Gojushiho
Dai bola ohodnotená
rozhodcami
25,94
bodmi. Adam tak
obsadil celkové 2.
miesto,
čím
si
vybojoval
striebornú medailu.
Kumite kadeti -70 kg – Dominik Kešeľak (33
pretekárov
v
kategórii)
získal
striebornú
medailu. 1. kolo
voľné, 2. kolo vyhral
nad
ALKHIMOVICH
SIARHEI - BLR 7:0,
3. kolo vyhral nad
KOSDERE YIGIT
OSMAN - TUR 0:0,
4. kolo vyhral nad
DISLE GVIDAS 0:0, 5. kolo vyhral nad MIJAJLOVIC
MARKO - SRB 3:0, vo finále prehral za stavu 0:0 na vlajky
s GASPARIAN EDUARD - RUS a obsadil tak 2. miesto získal striebornú medailu.
Kumite
juniorky +59 kg –
Sára Krivdová (37
pretekárov
v
kategórii)
získala
bronz.
1. kolo FREE, v 2.kole vyhrala KAGIA EVANGELIA CYP, v 3. kole prehrala s PETKOVA SANYA - BUL. V
repasáži v 1. kole vyhrala za stavu 0:0 s HASANLI
HUMAY - AZE, v 2. kole vyhrala na vlajky za stavu 0:0
s TACHKER KATRIN, ISR, v 3.kole vyhrala 3:2 s
ZORKO MIA GRETA - CRO a obsadila tak 3. miesto - získala bronzovú medailu.
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Kata U21 muži – Julian Enrik Smoliga (39 pretekárov v kategórii) získal bronzovú
medailu. V prvom kole postúpil s 24,74 bodmi s Anan z prvého miesta. V druhom kole postúpil
z druhého miesta so Suparinpei, ktorá bola ohodnotená na 24,48 bodov. V treťom kole získal za
Chatanyara Kushanku 23,66 bodov, čím postúpil z tretieho miesta do boja o bronzovú medailu.
V boji o tretie miesto sa Julian predstavil s kata Papuren,
za ktorú získal 24,74 bodov a porazil tak tureckého
reprezentanta Gungel Selahattin, ktorého kata Suparinpei
bola ohodnotená
rozhodcami 24,06
bodmi. Julian tak
obsadil celkové 3.
miesto, čím si
vybojoval
bronzovú
medailu.
Kata team
kadeti-juniori Roman Hrčka Richard Šlehofer - Matej Rebro (15 tímov v kategórii)
prehral v boji o bronzovú medailu a obsadil tak 5. miesto.
Z prvého kola postúpili s počtom bodov 22,66
s Chatanyara Kushanku z tretieho miesta. Z druhého kola
postúpili s počtom bodov 22,92 s Kousoukun z tretieho
miesta. V boji o 3. miesto prehrali s kata Paiku, za ktorú
dostali 23,66 bodov nad tímom Talianska, ktorý sa
predstavili s kata Knaku Sho, ktorá bola ohodnotená
počtom bodov 24,26. Chlapci tak získali 5. miesto.
Siedme miesto obsadila: Ema Pápištová - kumite kadetky +54 kg.
Deviate miesta obsadili: Zoja Zimnikovalová – kumite juniorky -59 kg, Nataša Gamová
– kata kadetky,
Dominika
Bogárová
–
kumite ženy U21 68 kg.
Trináste
miesto obsadila:
Michaela
Čukanová - kata
juniorky.
Fotografie v tejto sekcii : (c) Pavol Uhrín - Športová fotografia
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Nominácia reprezentantov na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 2020
7.-9. február 2019
(Budapešť, Maďarsko)
NOMINÁCIA:
kata cadet female: Gamová N. (ŠŠK BA)
kata junior female: Čukanová M. (Rapid BA)
kata U21 female : Vaňušaniková J. (ŠŠK BA)
kata cadet male: Kodaj S. (Rapid BA)
kata junior male: Štelcl A. (Metropol KE)
kata U21 male: Smoliga J.E. (KK Nové Zámky)
kata team cadet-junior male: Hrčka R. - Rebro M. - Šlehofer
R. (ŠŠK BA)
kumite cadet female:
-47 kg: Kvasnicová N. (Tornádo NR)
-54 kg: Vlasáková A. (Ekonóm TN)
+54 kg: Pápištová E. (Ekonóm TN)
kumite cadet male:
-52 kg: Maňko J. (CMK BB)
-57 kg: Kmeť A. (KK Detva)
-63 kg: Žbodák T. (ŠŠK BA)
-70 kg: Kešeľak D. (Iglow SNV)
+70 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA)
kumite junior female:
-48 kg: Šimčíková K. (Katsudo Sabinov)
-53 kg: Schlettová D. (Rapid BA)
-59 kg: Zimnikovalová Z. (Iglow SNV)
+59 kg: Krivdová S. (Iglow SNV)
kumite junior male:
-55 kg: Černický J. (Iglow SNV)
-61 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA)
-68 kg: Masaryk S. (ŠŠK BA)
-76 kg: Čela A. N. (MŠK Žiar n/Hronom)
+76 kg: Pavlák M. (Farmex NR)
kumite U21 female:
-50 kg: Veisová D. (CMK BB)
-55 kg: Rajčanová N. (MŠK Žiar n/Hronom)
-61 kg: Hrnková S. (AC UNIZA Žilina)
-68 kg: Bogárová D. (ŠŠK BA)
+68 kg: Jelžová N. (MŠK Žiar n/Hronom)
kumite U21 male:
-67 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA)
-75 kg: Podsklan D. (Farmex NR)
-84 kg: Gyurik A. (Rapid BA)
+84 kg: Jóba Attila (Taiyó Kolárovo)
Fotografie v tejto sekcii : (c) Pavol Uhrín - Športová fotografia
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Svetový pohár mládeže – Karate1 Youth League – Limassol 2020
Dňa 01. - 03.5.2020 sa mal uskutočniť sa na Cypre v meste Limassol svetový
pohár mládeže Karate1 Youth League Limassol. Turnaj bol kvôli pandémii COVID19
zrušený.
Svetový pohár mládeže – Karate1 Youth League – Poreč 2020
Dňa 03. - 05.7.2020 sa mal uskutočniť sa v Chorvátsku v meste
Poreč svetový pohár mládeže Karate1 Youth League Porec. Turnaj bol kvôli
pandémii COVID19 zrušený.
Svetový pohár mládeže – Karate1 Youth League – Monterrey 2020
Dňa 25. - 27.9.2020 sa mal uskutočniť sa v Mexiku v meste Monterrey
svetový pohár mládeže Karate1 Youth League Monterrey. Turnaj bol kvôli pandémii
COVID19 zrušený.
Svetový pohár mládeže – Karate1 Youth League – Venice - Jesolo
2020
Dňa 04. - 06.12.2020 sa mal uskutočniť sa v Taliansku v meste Venice Jesolo svetový pohár mládeže Karate1 Youth League Venice - Jesolo. Turnaj bol
kvôli pandémii COVID19 zrušený.

Fotografie v tejto sekcii : Wkf.net
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Akademický tím
Dňa 07.03.2020 sa konali Akademické Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré boli
nominačným turnajom na FISU Akademické Majstrovstvá sveta 2020. Akademické Majstrovstvá
sveta boli kvôli pandémii COVID19 zrušené.
Akademické Majstrovstvá SR 2020
VÝSLEDKY:
Kata seniorky
1. miesto: Balciarová Dorota - Masarykova Univerzita v
Brne
2. miesto: Vaňušaniková Jana - OA Imricha Karvaša, BA
3. miesto: Vaňová Vanda - Obchodná akadémia Prievidza
3. miesto: Merašická Nikoleta - Ekonomická univerzita v
Bratislave
5. miesto: Niznerová Zuzana - Slovenská Zdravotnícka
Univerzita
5. miesto: Bačíková Ľudmila - Ekonomická univerzita v
Bratislave
Kata seniori
1. miesto: Szolár Pavol - Gymnázium JGT BB
2. miesto: Smoliga Julian Enrik - UK Bratislava
3. miesto: Csiba Dávid - UK Bratislava
3. miesto: Hajdu Tomáš - STU Bratislava
Kumite seniorky do 50kg
1. miesto: Veisová Dominika - UMB Banská Bystrica
2. miesto: Spálová Tereza - UK Bratislava
3. miesto: Cichrová Rebecca - VŠ medzinárodných vzťahov
a diplomacie
3. miesto: Kormošová Zuzana - UPJŠ Košice
Kumite seniorky do 55kg
1. miesto: Kuklova Hana - Univerzita sv. Cyrila a Metoda
2. miesto: Schwartzová Zuzana - UPJŠ Košice
Kumite seniorky do 61kg
1. miesto: Pillárová Viktória - UPJŠ Košice
2. miesto: Macejková Ina - UK Bratislava
3. miesto: Hrnková Sarah - Akadémia policajného zboru
3. miesto: Mrázová Simona - STU Bratislava
Kumite seniorky do 68kg
1. miesto: Paľová Ema - STU Bratislava
Kumite seniorky nad 68kg
1. miesto: Jelžová Nina - Gymnázium MR ZH
2. miesto: Vrbiniaková Viktória - Prešovská univerzita
3. miesto: Štirbanová Lea - Prešovská univerzita
Kumite seniori do 60kg
1. miesto: Hajdu Matej - SŠŠ Ostredková, BA
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Kumite seniori do 67kg
1. miesto: Homola Matej - Paneurópska VŠ
2. miesto: Imrich Dominik - Ekonomická univerzita v Bratislave
3. miesto: Riedl Denis - UMB Banská Bystrica
3. miesto: Paluba Ondrej - Prešovská univerzita
Kumite seniori do 75kg
1. miesto: Podsklan David - SŠ Slančíkovej 2
2. miesto: Bagaev Mimolat - Gymnázium Grösslingová 18
3. miesto: Tchúr Patrik - UPJŠ Košice
3. miesto: Kulcsár Ladislav - Prešovská univerzita
Kumite seniori do 84kg
1. miesto: Gyurík Adi - SG Vážska, BA
2. miesto: Smoliga Julian Enrik - UK Bratislava
3. miesto: Tomka Milan - STU Bratislava
3. miesto: Kósa Tomáš - SŠ Slančíkovej 2
5. miesto: Fuzer Ján - UPJŠ Košice
Kumite seniori nad 84kg
1. miesto: Varga František - Prešovská univerzita
2. miesto: Illéš Martin - Prešovská univerzita
3. miesto: Baran Marko - Prešovská univerzita
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Fotografie v tejto sekcii : Slovenský zväz karate
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SÚŤAŽE DETÍ A ŽIAKOV

Online video súťaže
V roku 2020 Slovenský zväz karate kvôli pandémii COVID19 vytvoril koncepciu online
súťaží, aby boli deti motivované aj napriek nepriaznivým podmienkam a mohli trénovať. SZK
dal tak možnosť deťom konfrontovať sa, súťažiť aj v dobe, keď svet zasiahla pandémia. SZK
organizoval nasledovné online video súťaže: Video kata súťaž – Slovenský pohár detí a žiakov
od 5 do 11 rokov, a sériu kôl súťaží „Neváhaj a toč!“
Zaregistruj sa, natoč video, nahraj ho a čakaj na svoje hodnotenie!

Video kata súťaž
Slovenský pohár detí a žiakov od 5 do 11 rokov
Súťaže sa mohli zúčastniť pretekári SZK zaregistrovaní
v informačnom systéme. Súťažné kategórie boli rozčlenené podľa veku,
výkonnosti a pohlavia. Súťaž kata prebiehala bodovým hodnotením
jednotlivých kata. SZK vytvoril okrem bežných kategórií aj kategóriu
kata free style, ktorej cieľom bolo podnietiť kreativitu a pohybovú
výkonnosť detí. Každý účastník bol odmenený účastníckou medailou,
pričom najlepší boli dekorovaní trofejou/pohárom. Kluby s najvyšším
počtom účastníkov boli odmenené vecnými/finančnými cenami.
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Fotografie v tejto sekcii: Športová škola karate, Anton Urblík
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Fotogaléria z odovzdávania cien Online súťaže SZK
Fotografie z odovzdávania cien SZK poskytli kluby: ŠK Centrum mládeže - Karate
Banská Bystrica, o. z., HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o.z., Karate klub IPPON
Dunajská Streda, o. z., Karate klub KUMADE Topoľčany, Športový klub karate SEIWA,
ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA.
Fotografie v tejto sekcii : Slovenský zväz karate - archív
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„Neváhaj a toč!“
Slovenský pohár dorastencov, juniorov a U21

Súťažné
videá:
http://www.karate.sk/1537/videosutaz-szk-%22nevahaj-a-toc%22-spdorastencov-junior-a-u21
Časový harmonogram súťaže: 1. kolo súťaže
Registrácia
Nahrávanie videozáznamov
Hodnotenie videozáznamov
Zverejnenie výsledkov

do 30.10. 2020 do 24:00 hod.
od 31.10. do 06.11. 2020 do 24:00 hod.
od 07.11. do 10.11.2020
11.11.2020

Odhadovaný časový harmonogram súťaže: 2. kolo súťaže
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
od 12.11. do 18. 11. 2020 do 24:00 hod
Hodnotenie videozáznamov
od 19.11. do 22.11.2020
Zverejnenie výsledkov
23.11. 2020
Odhadovaný časový harmonogram súťaže: SUPER-FINÁLE
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
od 24.11. do 28.11. 2020 do 24:00
Hodnotenie videozáznamov
od 29.11. do 03.12. 2020
Zverejnenie výsledkov
04.12. 2020
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„Neváhaj a toč!“
Slovenský pohár detí a žiakov
Časový harmonogram súťaže: 1. kolo súťaže
Registrácia
Nahrávanie videozáznamov
Hodnotenie videozáznamov
Zverejnenie výsledkov

do 06.11. 2020 do 24:00 hod.
do 14.11. do 24:00 hod.
od 15.11. do 22.11.2020
23.11.2020

Odhadovaný časový harmonogram súťaže: 2. kolo súťaže
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
od 24.11. do 30. 11. 2020 do 24:00 hod
Hodnotenie videozáznamov
od 01.12. do 07.12.2020
Zverejnenie výsledkov
08.12. 2020
Odhadovaný časový harmonogram súťaže: SUPER-FINÁLE
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
od 09.12. do 13.12. 2020 do 24:00 hod
Hodnotenie videozáznamov
od 14.12. do 20.12. 2020
Zverejnenie výsledkov
21.12. 2020
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Súťažné videá: http://www.karate.sk/1539/videosutaz-szk-%22nevahaj-a-toc%22-sp-deti-aziakov

„Neváhaj a toč!“
Slovenský pohár dorastencov, juniorov a U21 – II. kolo
Časový harmonogram súťaže: 2. kolo súťaže
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
Hodnotenie videozáznamov
Zverejnenie výsledkov

od 12.11. do 18. 11. 2020 do 24:00 hod
od 19.11. do 22.11.2020
23.11. 2020

Odhadovaný časový harmonogram súťaže: SUPER-FINÁLE
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
od 24.11. do 28.11. 2020 do 24:00 hod
Hodnotenie videozáznamov
od 29.11. do 03.12. 2020
Zverejnenie výsledkov
04.12. 2020
Súťažné videá: http://www.karate.sk/1544/ii-kolo-videosutaz-szk-%22nevahaj-a-toc%22-spdorastencov-junior-a-u21
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Časový harmonogram súťaže: SUPERFINÁLE
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
od 24.11. do 28.11. 2020 do 24:00 hod
Hodnotenie videozáznamov
od 29.11. do 03.12. 2020
Zverejnenie výsledkov
04.12. 2020
Súťažné videá: http://www.karate.sk/1547/superfinale-videosutaze-szk-%22nevahaj-atoc%22-sp-dorastencov-junior-a-u21

„Neváhaj a toč!“
Slovenský pohár detí a žiakov – II. kolo
Časový harmonogram súťaže: 2. kolo súťaže
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
Hodnotenie videozáznamov
Zverejnenie výsledkov

od 24.11. do 30. 11. 2020 do 24:00 hod
od 01.12. do 07.12.2020
08.12. 2020

Odhadovaný časový harmonogram súťaže: SUPER-FINÁLE
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
od 09.12. do 13.12. 2020 do 24:00 hod
Hodnotenie videozáznamov
od 14.12. do 20.12. 2020
Zverejnenie výsledkov
21.12. 2020
Súťažné videá: http://www.karate.sk/1546/ii-kolo-videosutaz-szk-%22nevahaj-a-toc%22-spdeti-a-ziakov
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Časový harmonogram súťaže: SUPERFINÁLE
Registrácia, nahrávanie videozáznamov
od 09.12. do 13.12. 2020 do 24:00 hod
Hodnotenie videozáznamov
od 14.12. do 20.12. 2020
Zverejnenie výsledkov
21.12. 2020
Súťažné
videá:
http://www.karate.sk/1551/superfinale-videosutaze-szk-%22nevahaj-atoc%22-sp-deti-a-ziakov

REKORDNÝCH 2686 súťažných videí v súťaži „Neváhaj a toč!"
Slovenský zväz karate organizoval v priebehu dvoch mesiacov 6
súťažných kôl videosúťaže pod názvom „Neváhaj a toč!" Do
súťaže sa zapojilo viac ako 40 klubov SZK. Vďaka rozhodcom,
ktorí v priebehu novembra a decembra hodnotili neuveriteľných
2686 súťažných videí si ocenenia v podobe medailí, diplomov,
pohárov a zľavových poukážok od Budo Sport - Bojové umenia a
športy prevezmú všetci superfinalisti od detí, žiakov až po kadetov
a juniorov.
Aktuálne „balíčkujeme" pre všetkých SUPERFINALISTOV viac
ako 470 medailí a spolu s pohármi sa chystáme na vianočnú
zásielku každému z ocenených klubov. !!!POZOR!!! Kluby z blízkeho okolia, alebo tí, ktorí máte
cestu do Bratislavy a preferujete vyzdvihnutie cien pre klub osobne - prosím kontaktujte nás
obratom - najneskôr však do 21.12.2020 do 12:00 hod emailom na office@karate.sk, aby sa ceny
dostali k víťazom ešte pred Vianocami.
Dovoľte nám touto cestou súčasne POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí sa pričinili v týchto
ťažkých časoch o to, že karatisti opäť zažili súťažnú atmosféru, napätie a predštartové
stavy pred tým, ako nahrali svoje súťažné video na portál www.sutazekarate.sk
ĎAKUJEME rozhodcom, za ich nasadenie.
ĎAKUJEME súťažiacim za ich energiu a ukážku toho najlepšieho, čo v nich je!
ĎAKUJEME trénerom za ich neutíchajúcu podporu a motiváciu pokračovať!
ĎAKUJEME rodičom za vytvorenie podmienok na domáce tréningy a neprerušovanú prípravu!
ĎAKUJEME všetkým, ktorí organizačne zabezpečili to, že videosúťaž nás spojila aspoň touto
„virtuálnou" formou!
Videosúťaž "Neváhaj a toč!" v číslach:
Počet hodnotených videí: 2686
Počet hodnotených videí kata: 1065
Počet hodnotených videí kumite: 1621
Počet zúčastnených klubov: viac ako 40 (podľa kola súťaže)
Najvyšší počet štartov v kole: 715 súťažiacich na II. kole detí a žiakov
Fotografie v tejto sekcii : Slovenský zväz karate - archív
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REGIONÁLNE ZVÄZY SZK

Práca regionálnych zväzov
Členmi SZK je dovedna 6 regionálnych zväzov, prostredníctvom ktorých sa možno
kvalifikovať na M-SR cez nimi organizované regionálne súťaže.
Regionálny zväz

Prezident/predseda

Východoslovenská únia karate
a bojových umení

Július Valenta

Tatranská únia karate

František Vorobeľ

Stredoslovenský zväz karate
Jozef Poliak

Západoslovenský zväz karate

Peter Baďura

Bratislavská únia karate

Ing. Ján Longa
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Asociácia karate klubov
Bratislava

Mgr. Peter Macko, PhD.
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Fotografie v tejto sekcii : Regionálne zväzy SZK, Športová škola karate
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MEDZINÁRODNÉ TURNAJE NA SLOVENSKU

40th Grand Prix Slovakia
(40. ročník Veľkej ceny Slovenska)
Dňa 22. –
23.02. 2020 sa v
športovej hale
AXA aréna v
Bratislave
uskutočnil 40.
ročník Veľkej
ceny Slovenska
– 40th Grand
Prix Slovakia v
karate.
Uvedený
medzinárodný
turnaj v karate má dlhoročnú tradíciu. V roku 2020 sa konal jeho
jubilejný štyridsiaty ročník. Turnaj bol nominačným v príprave na
OH 2020. Pre kategórie seniorov bol turnaj takisto nominačným na
Majstrovstvá Európy seniorov – Azerbajdžan (Baku) 2020,
Kvalifikačný turnaj na OH vo Francúzku (Paríž)
ako na Majstrovstvá sveta seniorov UAE
(Dubaj)
Pre kategórie kadetov, juniorov, U21 bol
turnaj sledovaným vrhačmi prípravy na
nadchádzajúce Majstrovstvá Európy kadetov,

juniorov, U21 2021.
Zaznamenali sme celkovo 2118
štartov z 32 krajín z celého sveta (Alžírsko,
Austrália,
Rakúsko,
Azerbajdžan,
Bielorusko,
Bosna
i Hercegovina,
Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Cyprus,
Česká republika, Dánsko, Anglicko, Fínsko,
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Nemecko,
Maďarsko,
Izrael,
Taliansko,
Kazachstan,
Lotyšsko,
Malajzia, Čierna Hora,
Nepál,
Macedónsko,
Nórsko,
Poľsko,
Rumunsko,
Rusko,
Slovinsko,
Ukrajina,
Vietnam
a domáce
Slovensko).
V
sobotu
22.02.2020
boli
na
programe súťaže kategórií kadetov, juniorov,
starších juniorov a seniorov. Oficiálne otvorenie
40. ročníka Veľkej ceny v karate bolo plánované
na sobotu 22.3.2020 na 12:00.
V nedeľu 23.02.2020 boli na programe
súťaže kumite a kata kategórií detí a žiakov.
Súťaž bola sledovanou aj pre všetky vekové
kategórie od detí, žiakov, ml. kadetov. Tento
projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a finančnej podpore SPP.
Podujatie sa konalo aj vďaka finančnej podpore
Bratislavského samosprávneho kraja.
Fotografie v tejto sekcii: Slovenský zväz karate,
Stefan Drgon
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KOMISIA ŠTÁTNEJ REPREZENTÁCIE
Poverený vedením komisie:

Ing. Daniel Líška

Členovia komisie:

Jozef Poliak
Július Valenta
Peter Baďura
PaeDr. Jaroslav Javorský
Mgr. Peter Macko, PhD.

Tajomník komisie

Realizačný tím na ME kadetov, juniorov, U21 - 2020
Vedúci realizačného tímu:
Členovia realizačného tímu:

Jaroslav Javorský
Július Valenta
Peter Macko
Peter Baďura
Jozef Poliak
Tomáš Kleman
Ján Novosad
Dušana Augustovičová
Imrich Bacskai – rozhodca
Peter Bozogáň ml. – rozhodca
Marek Radúch – rozhodca
Peter Kožák – rozhodca
Stanislav Šimko – rozhodca
Norbert Konrád – rozhodca
Róbert Varkondi – rozhodca
O. Stebnický – lekár
R. Fabíny – masér

Realizačný tím na ME seniorov - 2020
Vedúci realizačného tímu:
Členovia realizačného tímu:

Jozef Poliak
Jaroslav Javorský - tréner
Peter Baďura - tréner
Tomáš Kleman - tréner
Marek Mališ - fyzioterapeut
Pavol Uhrín – fotograf/press
Peter Kožák - rozhodca
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ROZHODCOVSKÁ KOMISIA
Predseda:

Vojtech Jankó

Členovia komisie:

Ing. Ondrej Citényi – tajomník komisie
Mgr. Miroslav Cisár
Peter Baďura ml.
František Vorobeľ
Ing. Peter Bozogáň

Činnosť rozhodcovskej komisie SZK je rozdelená do 3 sekcií:
1, Sekcia domácich súťaží a činností
Vedúci sekcie: Vojtech Jankó
Členovia: Ing. Ondrej Citenyi, František Vorobeľ, Marek Radúch,
Ing. Peter Bozogáň Mgr. Peter Kožák, ml. Peter Baďura
Činnosti a úlohy:
- zabezpečenie nominácie na domáce súťaže formou spolupráce a
rozdelenia úloh medzi jednotlivých členov za regióny, v zmysle
schváleného uznesenia z VV
- zavedenie systému práce a používania informačného systému infoszk.sk pre domáce súťaže a postupne aj pre zahraničné
- sledovanie úrovne rozhodovania rozhodcov na domácich súťažiach
a hodnotenie rozhodcov
- predkladanie a zabezpečenie opatrení na
zvyšovanie kvality rozhodovania na
domácich súťažiach
- predkladanie VV na schválenie
aktualizácie a doplnky pravidiel pre domáce súťaže
- zabezpečenie aplikácie požiadaviek schválených VV na spôsob
rozhodovania pre jednotlivé kategórie
2, Sekcia zahraničná činnosť
Vedúci sekcie: Ing. Ondrej Citenyi
Členovia: Ing. Peter Bozogáň, Ing. Stanislav Šimko
Činnosti a úlohy:
- nominácia rozhodcov na zahraničné turnaje
- príprava rozhodcov na skúšky EKF a WKF a sledovanie aktuálneho
stavu licencií
- návrh a zabezpečenie pozvania zahraničných rozhodcov na Veľkú
cenu Slovenska a prípadné ďalšie turnaje s medzinárodnou
rozhodcovskou účasťou na Slovensku
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- informovanie predsedu komisie o zmenách v pravidlách WKF alebo novinkách v aplikácii
pravidiel a následné zavedenie zmien do pravidiel SZK ako aj praxe rozhodovania
- zabezpečiť jednotný výklad pravidiel pre všetky regióny v SZK
- implementovať spôsob rozhodovania na vrcholných svetových a európskych podujatiach na
domáce súťaže prostredníctvom bezprostrednej výmeny informácií v komisii a následne medzi
rozhodcami
- viesť a aktualizovať informácie o účasti rozhodcov na medzinárodných akciách v informačnom
systéme info-szk.sk
3, Sekcia vzdelávania
Vedúci sekcie: Ing. Imrich
Bacskai
Členovia: Ing. Ondrej Citenyi,
František
Vorobeľ,
Marek
Radúch, Ing. Peter Bozogáň, Ing.
Stanislav Šimko, ml. Peter
Baďura
Činnosti a úlohy:
- zabezpečiť vzdelávanie a
výchovu rozhodcov a tým
zvyšovať kvalitu rozhodcovského
zboru
- vykonávať školenia v regiónoch
pre nových rozhodcov
- zabezpečiť pri školeniach v
regiónoch
jednotný
výklad
pravidiel
- viesť a aktualizovať informácie
o účasti rozhodcov na školeniach a seminároch v informačnom systéme info-szk.sk

Správa o činnosti
Na začiatku roka 2020 sa pod vedením predsedu rozhodcovskej komisie SZK p. Vojtecha
Jankó uskutočnili dva domáce turnaje v športových halách v Trenčíne, Dolnom Kubíne a jeden
s medzinárodnou účasťou v hlavnom meste Slovenska (Grand Prix Slovakia). Ku koncu mesiaca
máj sa konala video súťaž v kata. Vzhľadom na pandemickú situáciu na Slovensku sa na jeseň
súťaže realizovali prostredníctvom online platformy. Príprava na nový typ online súťaží sa začala
video seminárom, kde sa rozhodlo o pravidlách a hodnotení jednotlivých súťaží. V rámci
jesennej časti sa konalo päť video súťaží.
V súťažnej sezóne 2020 mal SZK 249 rozhodcov s platnou licenciou.
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Sekcia domácich súťaží
16.02.2020 1.kolo SP detí a žiakov Trenčín
43 rozhodcov
Hlavný rozhodca: František Vorobeľ
22.02.2020 – 23.02.2020 40. ročník Veľkej ceny Slovenska
42 rozhodcov zo Slovenska v sobotu a v nedeľu 49 rozhodcov zo Slovenska
Hlavný rozhodca: Ing. Ondrej Cítenyi
07.03.2020 Majstrovstvá Slovenska seniorov a Akademické Majstrovstvá Slovenska Dolný
Kubín
27 rozhodcov
Hlavný rozhodca: Ing. Ondrej Cítenyi
31.05.2020 Slovenský pohár detí a žiakov - VIDEO SÚŤAŽ V KATA
22 rozhodcov
Hlavný rozhodca: Vojtech Jankó
07.11.2020 Hodnotenie rozhodcov súťaže 1. kola SP dorastencov a juniorov a U21 video súťaž.
Neváhaj a toč !
36 rozhodcov
Hlavný rozhodcovia: Ing. Ondrej Cítenyi ,Vojtech Jankó
15.11.2020 Hodnotenie rozhodcov súťaže 1. kola SP detí a žiakov video súťaž. Neváhaj a toč !
36 rozhodcov
Hlavný rozhodcovia: Vojtech Jankó , Ing. Ondrej Cítenyi
19.11.2020 Hodnotenie rozhodcov súťaže 2. kola SP dorastencov a juniorov a U21video súťaž.
Neváhaj a toč !
38 rozhodcov
Hlavný rozhodcovia: Ing. Ondrej Cítenyi ,Vojtech Jankó
29.11.2020 Hodnotenie rozhodcov súťaže Super-finále SP dorastencov a juniorov a U21 video
súťaž. Neváhaj a toč !
38 rozhodcov
Hlavný rozhodcovia: Vojtech Jankó , Ing. Ondrej Cítenyi
14.12.2020 Hodnotenie rozhodcov súťaže Super finále SP detí a žiakov video súťaž Neváhaj a
toč !
38 rozhodcov
Hlavný rozhodcovia: Ing. Ondrej Cítenyi ,Vojtech Jankó
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Sekcia vzdelávania
30.10.2020 Videoseminár pre rozhodcov
Účasť 72 rozhodcov
Webinár ROZHODCOV sa uskutočnil v piatok 30.10.2020 od 20:30 hod. Zahájenie seminára
otvoril prezident SZK Ing. Daniel Líška. Pod vedením Mgr. Kristíny Mackovej PhD. , Ing.
Ľubomíra Striežovského, Ing.Ondreja Cítenyiho a Vojtecha Jankó sa spustil projekt seminár
videosúťaží SZK .
Prijali sme pravidlá hodnotenia online video súťaže.
PRAVIDLÁ ONLINE VIDEO SÚŤAŽE.
Každý hodnotený môže dostať maximálne 10 bodov. Body sa rozdeľujú do 5 podkategórií (pre
každú z nich od 0 do 2 bodov) nasledovne:
a)Variabilita pri používaní rúk a nôh + striedanie pásiem (džodan resp. čudan) 0 – 2 body- v
prípade, že pretekár vykonáva techniky iba rukami, alebo iba nohami bude penalizovaný
odpočítaním 0,6 bodu- v prípade, že pretekár vykonáva techniky iba na džodan, alebo iba na
čudan bude penalizovaný odpočítaním 0,6 bodu- v prípade, že pretekár vykonáva techniky a
kombinácie variabilne (ruky/nohy resp. džodan/čudan) ale nie dostatočne bude penalizovaný
odpočítaním 0,4 bodu.
b)Technická úroveň techník = náročnosť techník 0 – 2 body.
c)Kvalita vykonávania techník a ich kombinácií 0 – 2 body.
d)Rýchlosť/presnosť 0 – 2 body- platí princíp uplatňovania prístupu ku kontaktom v zmysle
pravidiel SZK (v kateg óriách do 17 rokov vrátane, žiadna tolerancia kontaktov pre techniky
rukou na džodan) - v prípade, že pretekár vykoná techniku rukou s kontaktom na zásahovú plochu
džodan bude penalizovaný odpočítaním 1 bodu.
e)Tempo vykonávania techník a schopnosť pretekára ho udržať (kondičná pripravenosť) 0 – 2
body. Jednotlivé (pod)kategórie môžu byť ohodnotené v rozmedzí 2 desatín bodu.
Sekcia zahraničných súťaží a činnosti
Pod vedením vedúceho zahraničnej sekcie Ing.
Ondreja
Cítenyi sa naši rozhodcovia zúčastnili
zahraničných turnajov a úspešne získali licencie rozhodcov
a sudcov EKF.
Ako súčasť Majstrovstiev Európy kadetov,
juniorov, U21 v Budapešti (Maďarsko) sa konali aj skúšky
na licencie rozhodcov EKF. Naši národní rozhodcovia
úspešne zvládli skúšky na nasledovné licencie: R.
Varkondi – Kata Judge B, N. Konrád – Kata Judge B, M.
Radúch – Kumite Judge B, P. Kožák – Kumite Judge A,
P. Bozogáň – Kumite Referee B, S. Šimko – Kumite Judge
A. I. Bacskai si predĺžil licenciu na ďalšie 4 roky.
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Fotografie v tejto sekcii : Slovenský zväz karate, Stefan Drgon, archív rozhodcov
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VZDELÁVANIE V RÁMCI SZK

Webinár trénerov
Trénersko-metodická komisia vo
štvrtok 15.10.2020 od 19:00 do 20:00
organizovala pre trénerov a členov SZK
interaktívny webinár pod názvom "ZAPNI
SA a trénuj!"
Webinár bol zameraný na osvojenie
si základných zručností a realizáciu
ONLINE tréningov pre karatistov všetkých
vekových a výkonnostných skupín. Pre všetkých členov SZK bol seminár voľný.
Obsahom webináru bol praktický návod ako používať aplikáciu ZOOM.US na online
tréningy karate:
- výhody (pozitíva, negatíva)
- možnosti (čo aplikácia ponúka a v čom je prínosná)
- praktické ukážky (inšpirácie na rôzne typy tréningu, čoho sa treba vystríhať)
- interaktívna diskusia

Webinár rozhodcov
Dňa 30.10.2020 od 20:30 hod sa uskutočnil Webinár
rozhodcov. Online seminár zahájil a súčasne otvoril
príhovorom prezident SZK, Ing. Daniel Líška.
Pod vedením Kristíny Mackovej, Ľubomíra
Striežovského a Ondreja Cítenyiho sa spustil projekt
seminára video súťaží SZK.
Hlavným predmetom vzdelávania bolo školenie
týkajúce sa video súťaží kata a kumite, ktoré vzhľadom na
pandémiu COVID19 Slovenský zväz karate zaviedol.

Online tréning kata
Dňa 12.12.2020 o 14:00 hod sa uskutočnil online kata tréning
s reprezentačnými trénermi Petrom Baďurom a Júliusom Valentom.
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Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa
Miesto konania: Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080
01 Prešov
Dátum a čas konania: 26. - 27. 9.2020
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Čech, PhD., pavol.cech@unipo.s, +421 908 617 932

Online míting štatutárov klubov SZK
Dňa 03.11.2020 o 20:30 hod sa uskutočnilo online stretnutie štatutárov
klubu alebo zástupcov klubov SZK týkajúci sa nasledovných oblastí:
1) Aktuálne spojenie Videosúťaží SZK všetkých vekových kategórií
2) Informácie o možnostiach plánovania zväzových aktivít v súvislosti so
šírením II. vlny koronavírusu (súťaže, sústredenia, reprezentácia)
3) Dotácie a podpora klubov SZK
4) Iné

Online WKF kurz akreditovaného coacha
Svetová federácia karate organizovala online kurz akreditovaného coacha.
Spustením tohto online kurzu chcela Svetová federácia karate trénerom Karate
poskytnúť možnosť pripraviť sa na svoju úlohu trénerov. Je to dôležitá súčasť cesty
športovcov, keď príde čas, ale aj práve teraz, pokým sa športovci pripravujú na návrat
k súťaži.

Fotografie v tejto sekcii : Slovenský zväz karate, Wkf.net
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SPOLUPRÁCA S OLYMPIJSKÝM HNUTÍM

Letné olympijské hry v Tokiu preložené na rok 2021
Prezident MOV Thomas Bach o tom, prečo rozhodnutie o
odložení OH v Tokiu padlo tak rýchlo:
Kľúčové boli alarmujúce čísla uplynulých dní
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v utorok oficiálne
rozhodol o odložení olympijských hier v Tokiu na rok 2021. Dôvod je
pandémia nového koronavírusu. Najväčšie športové podujatie sa malo
pôvodne konať od 24. júla do 9. augusta 2020. V plánovanom termíne
25. augusta až 6. septembra sa neuskutočnia ani paralympijské hry.
"Lídri sa zhodli, že olympijské hry v Tokiu poslúžia ako maják
v týchto temných časoch. Olympijský oheň sa stane svetlom na konci
tunela, v ktorom sa svet momentálne nachádza, a preto zostane v
Japonsku. Prezident Bach a predseda vlády Abe vyjadrili svoju starosť
v súvislosti s pandémiou, ktorá výrazne zasahuje do prípravy
športovcov. Počas veľmi priateľského a konštruktívneho rozhovoru ocenili prácu organizačného
výboru aj boj Japonska proti koronavírusu," priniesol spoločné stanovisko MOV a organizačného
výboru portál insidethegames.biz. Okrem samotných hier odložili aj štafetu s olympijskou
pochodňou. Tá mala odštartovať vo štvrtok 26. marca na území prefektúry Fukušima.
Olympijský oheň zatiaľ zostane vo Fukušime.
MOV dlho držal líniu, že OH sa napriek rozsiahlemu šíreniu koronavírusu, hromadnému
rušeniu iných vrcholových podujatí a celosvetovým cestovateľským obmedzeniam uskutočnia v
pôvodnom termíne 24. júla až 9. augusta. Špeciálne opatrenia či rokovania o preložení na
neskorší termín neinicioval ani v polovici marca. Vedenie MOV preto čelilo veľkej kritike zo
strany športovcov, úradov i samotných členov MOV. Tá sa postupne stupňovala, pridávali sa
popredné národné výbory po celom svete a postupne zmenili svoj postoj aj organizátori.
MOV prvýkrát potvrdil, že sa zaoberá odložením hier 22. marca a oznámil, že rozhodne
do štyroch týždňov. Bol však pod tlakom, aby prišiel s verdiktom oveľa skôr. "Kľúčové boli
alarmujúce čísla uplynulých dní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila, že na
najhoršie sa musí pripraviť Afrika a že pandémia naberá na obrátkach. Dovtedy sme verili, že
Japonsko môže usporiadať bezpečné podujatie," vysvetlil Bach.

Projekt #DAMETO
Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci so Slovenským
olympijským a športovým výborom vyhlásili grantový program „Dáme to“. Ten bol určený pre
športových odborníkov, ktorí to v náročnej situácii pandémie nevzdali a ďalej motivovali seba a
aj svojich zverencov k aktívnemu pohybu a športu. V prvom grantovom kole prerozdelila
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Nadácia SOŠV na tento účel z
rezervného fondu Pripravení
pomáhať až 20 000 €.
Odborníci zároveň získali
bezplatný propagačný kanál
pre svoje aktivity.
Projektu sa zúčastnili
aj
športový
odborníci
Slovenského zväzu karate.

Kvalifikačný systém na OH 2020 - zmenený
Olympijské hry 2020 v Tokiu
boli presunuté na rok 2021 (23. Júl – 8.
August 2021).
So zmenou termínu OH nastali
aj zmeny v kvalifikačnom systéme na
Olympijské hry 2021. Zmeny
pozostávali primárne zo zaradenia nových termínov turnajov do kvalifikačného systému, ako aj
zmeny termínu samotného kvalifikačného turnaja.
Celé znenie: http://www.karate.sk/1494/qualification-system-tokyo-olympic-games

Grantový projekt nadácie SOŠV
Ukáž sa celému Slovensku!

Ukáž sa celému Slovensku! Jubilejný 5.
ročník
grantového
programu
Nadácie
Slovenského olympijského a športového výboru
Ukáž sa! bol iný ako predchádzajúce.
Úlohou účastníkov bolo dva týždne v júli
zapĺňať Instagram kreatívnymi „story", videami,
fotografiami, aby všetci „followeri" videli, že to
so športom myslia naozaj vážne.
Do grantového programu Ukáž sa! sa
mohli prihlásiť aj členovia Slovenského zväzu
karate, vybrať si dva týždne v lete, počas ktorých
celému Slovensku ukázali svoju zanietenosť pre šport. Prihlásiť sa mohli jednotlivci, ale
aj mládežnícke (juniorské) športové tímy a kolektívy!
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Ukáž sa celému Slovensku!
Bojovníčka na pohľadanie sa nikdy nevzdáva: Karate mi dodalo sebavedomie
O talenty nie je na Slovensku
núdza ani v bojových umeniach.
Dôkazom toho je aj karatistka Michaela
Čukanová,
členka
Juniorského
olympijského
tímu.
Mladá
Bratislavčanka má za sebou prvé
úspechy aj na medzinárodnej scéne.
Aké možnosti jej tento šport ponúkol
a v čom jej pomohol, sa dočítate
v nasledujúcom príbehu.
Ku karate sa dostala ako
sedemročná. Veľkú úlohu v tom zohrala aj
náhoda. „V maminej práci som stretla
syna jej šéfa, ktorý mi ukázal nejaké cviky. Vyskúšala som to a hoci tomu nechceli veriť, išlo mi
to. Asi som prirodzený talent, a tak ma prihlásili na karate," spomína na svoje začiatky
Čukanová, ktorú vždy lákalo nepoznané. „Odmalička som vymýšľala, stále som mala potrebu
niečo skúmať a skúšať. Karate ma priťahovalo aj svojím nebezpečenstvom. Som rada, že som si
ho vybrala. Doteraz ma baví a určite by som nemenila," dodáva členka Juniorského
olympijského tímu.
Po zmene prišli prvé úspechy
Prvých šesť rokov sa venovala športovému zápasu kumite. „Vtedy bolo pre mňa prvoradé
a darilo sa mi v ňom, ale potom som z osobných dôvodov prestúpila na súborné cvičenie
kata," vysvetľuje Čukanová. Zakrátko sa dostavili aj prvé úspechy. „Po troch mesiacoch
prípravy som išla na majstrovstvá Európy a v ruskom Soči som v roku 2018 získala prvú medailu
- v kata kadetiek vekovej kategórie 14 a 15-ročných som skončila druhá. O rok neskôr som toto
umiestnenie na striebornom stupienku obhájila na európskom šampionáte v dánskom
Aalborgu," hovorí členka TJ Rapid Bratislava, ktorá má v zbierke úspechov aj 3. pozíciu z
Mládežníckej ligy v chorvátskom Umagu.
Inšpiráciu má v osobe trénerky
Vo svojom klube sa pripravuje pod vedením trénerky Kataríny Longovej. „Určite je to
môj vzor. Má veľmi veľa medailí z ME, akademických MS a ďalších šampionátov. Trénerka je
pre mňa najväčšou inšpiráciou," priznala Čukanová. Medzi jej vzory radí aj Japonku Kijou
Šimizuovú. „Patrí medzi najšpičkovejšie karatistky v kata medzi ženami. Inšpirujú ma aj
Slovenky v mojom okolí. U nich vidím, že sa dá presadiť aj na medzinárodnej scéne," dodáva
sedemnásťročná športovkyňa. Čukanová ešte netuší, na akej súťaži sa vinou prerušenia
športového diania pre koronavírus najbližšie predstaví. „Tento rok by som rada uspela v rámci
Mládežníckej ligy v Mexiku či v Taliansku, kde by som chcela získať medailu. Veľmi veľa to pre
mňa znamená, lebo tieto podujatia sú početne obsadené. Na budúci rok vo februári by sa mali
ME konať vo Fínsku, kde by som už v staršej kategórii rada bojovala o medailu," hovorí členka
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Juniorského olympijského tímu, ktorá trénuje šesťkrát týždenne. Svoj čas si musí zadeliť tak, aby
ako študentka gymnázia v Bratislave stíhala aj školské povinnosti.
„Karate mi dodalo sebavedomie a pomohlo mi, aby som sa nebála postaviť človeku,
keby som sa ocitla v ohrození,"
Vďaka karate a účasti na rôznych významných pretekoch má možnosť spoznávať rôzne
kúty sveta. „Je to veľká česť, že som mala možnosť precestovať svet. Určite je to veľké lákadlo,
som šťastná, že som dostala túto príležitosť. Nečakala som, že sa dostanem na také miesta. Ešte
viac ma to motivovalo," priznáva mladá športovkyňa. Karate ju okrem toho pripravilo aj na
nebezpečné situácie, ktoré môže priniesť bežný život. „Nie je to rozhodne na škodu. Povedala
by som, že je skôr prospešné mať takýto koníček. Pokiaľ ide o sebaobranu, karate mi dodalo
sebavedomie a pomohlo mi, aby som sa nebála postaviť človeku, keby som sa ocitla
v ohrození," hovorí Čukanová. Toto športové odvetvie je pre ňu v každom prípade motiváciou.
Bojovníčka sa ani v ňom nikdy sa nevzdáva. „Veta - Nič nie je stratené - ma úplne vystihuje,"
priznáva Bratislavčanka, ktorú dopredu posúvajú aj prehry v karate.
Michaela Čukanová o Juniorskom olympijskom tíme:
„Som rada, že som členkou Juniorského olympijského tímu. Členstvo v ňom mi pomáha
plniť moje ciele a sny. Finančná podpora mi uľahčuje prípravu a účasť na súťažiach v rôznych
krajinách. Dostávame aj rôzne výzvy, do ktorých sa zapájame. Dozvedáme sa, ako to ide vo svete
dospelých športovcov. Páči sa mi, že sme utvorili komunitu, v rámci ktorej sa spoznávame.
Spoločne sme si vytvorili skupinu, v ktorej si píšeme a posielame videá." (Zdroj: olympic.sk)
Ukáž sa celému Slovensku!
Nádejný karatista Roman Hrčka trénuje sedem dní v týždni, v izbe má aj vlastnú
telocvičňu
O talenty nie je na Slovensku núdza ani v
bojových umeniach. S túžbou víťaziť sa hádam už
narodil. Hneď ako to bolo možné, rodičia ho
zapísali na prvý šport, kde brali malé deti - na
karate. Roman športuje pravidelne už od piatich
rokov a ako 16-ročný karatista vie, že šport je pre
neho celý život. Člen Juniorského olympijského
tímu túži po účasti pod piatimi kruhmi, vie však, že
má pred sebou ešte dlhú cestu.
K športu Romana doviedli rodičia, keď mal
päť rokov. Jeho otec bol kanoista, v minulosti sa stal
aj majstrom Československa. „Spočiatku bolo pre
mňa karate úplne neznáme, no zapáčilo sa mi to. Dnes je šport všetko, čo mám. Karate je to, čo
ma baví a napĺňa," hovorí Hrčka.
Už odmalička ho lákalo vyhrávať, chcel byť vždy ten najlepší. „Donedávna som sa
v karate venoval súčasne obom súťažným disciplínam - kata a aj kumite. Dlho som zvažoval,
ktorá sa stane „vyvolenou". Kata mi pomáhalo v technike, v kumite som rozvíjal výbušnosť,
rýchlosť a bojovnosť. Nakoniec sa to vyriešilo takpovediac samé. V rámci klubu Športová škola
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karate Bratislava, ktorého som členom, som prešiel do tréningovej skupiny pod priame vedenie
súčasnej trénerky Kristíny Mackovej. Pod jej vedením som v kata dosiahol najvýraznejšie
úspechy na domácich, medzinárodných, ale aj svetových šampionátoch. Je prísna, nič nám
neodpustí a čo oceňujem najviac - snaží sa z nás dostať maximum," hovorí člen Juniorského
olympijského tímu.
Ako vyzerá bežný tréningový deň?
I keď sa na prvý pohľad môže zdať tréning karate jednoduchý, vyžaduje si rovnaký
prístup ako ktorýkoľvek iný olympijský šport. Na vrcholovej úrovni musíme na sebe pracovať
každý jeden deň - 365 dní v roku. „Väčšiu časť týždňa trénujem dvojfázovo. Podľa školy
a rozvrhu trénujem skoro ráno alebo v doobedných hodinách. Väčšinou, najmä v prípravnom
období, je to kondičná alebo atletická príprava. Cez deň som za počítačom alebo na mobile a
študujem rôzne videá, analyzujem techniku cvičenia seba, alebo japonských pretekárov. O 17-tej
mi začína dvojhodinový tréning kata. Takto je to päť dní do týždňa. Cez víkend buď ľahký výklus,
alebo opäť posilňovňa. Víkendy bez súťaží sú o niečo ľahšie na výber tréningu. Chodím si
zabehať, niekedy zájdem na masáž, či do sauny," vysvetľuje karatista, ktorý študuje na
elektrotechnickej škole v Bratislave.
„Športová škola ma nelákala, nevedel som si vybrať, čo na nej študovať. Tu to zvládam
dobre, mám aj dobré známky. Snažím sa reprezentovať školu, a to nielen v karate. Chodím aj na
atletické súťaže. Touto cestou by som sa chcel poďakovať aj vedeniu školy a učiteľom, ktorí mi
v maximálnej možnej miere vychádzajú v ústrety a podporujú môj športový život. Keď máme
pred dôležitým šampionátom špeciálne zamerané tréningy, viem sa s nimi vždy dohodnúť na
nejakej individuálnej forme študijného plánu. Neskôr všetko učivo vždy dobehnem," dodáva
Hrčka.
„Cieľ je určite účasť na olympijských hrách."
Mladý karatista považuje za svoj najväčší úspech medaily zo svetových pohárov a 3.
miesto na ME juniorov a kadetov 2019. V dánskom Aalborgu súťažil za Kata team Bratislava
spolu s Richardom Šlehoferom a Matejom Rebrom. Jasno má aj vo svojom ďalšom smerovaní.
„Cieľ je určite účasť na olympijských hrách. Rád by som sa nominoval aj na majstrovstvá sveta
či európsky šampionát, kde by som chcel dosiahnuť čo najvýraznejšie individuálne
úspechy," hovorí člen Juniorského olympijského tímu.
Jeho športovým vzorom je Japonec Ryo Kiyuna, ktorý je už kvalifkovaný na
olympijské hry v Tokiu. „Karate sa tam predstaví ako nový olympijský šport. Ryo Kiyuna na
nich bude súťažiť a to bude určite neskutočný zážitok. Dlhodobo podáva excelentný výkon,
obdivujem jeho bojovnosť. Vidieť ho priamo v akcii je môj sen."
Nezastavila ho ani pandémia
Celosvetová pandémia koronavírusu ovplyvnila aj karate. Aj Hrčka sa preto musel rýchlo
vysporiadať s novou situáciou. „Bol to pre mňa veľký šok. Dokázal som sa však veľmi rýchlo
adaptovať na vzniknutú situáciu. Keď sa zrušili tréningy, tak sme prepli na online režim.
Trénovali sme celý klub v bežných časoch a tréneri nás kontrolovali cez kameru. Ani neviem, čo
vlastne bolo lepšie. Nedalo sa nikde schovať. (smiech) Oko kamery nás videlo všade. Izbu som si
už predtým zariadil ako takú malú telocvičňu. Mám tam kompletné vybavenie na komplexný
funkčný tréning, ako aj karate. Trénoval som poctivo každý deň, dokonca by som si dovolil tvrdiť,
že aj viac. Aj napriek povoleniu trénovať v telocvičniach stále trénujeme 2x týždenne online.
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Zvyšok trávime v telocvičniach, na atletickom štadióne a v posilňovniach. Momentálne nás čaká
pestré leto - účasť na reprezentačných a klubových sústredeniach kombinované s dennodennou
prípravou nám dá riadne zabrať. Ale teším sa. To som ja." prezradil nádejný reprezentant.
Roman Hrčka o Juniorskom olympijskom tíme:
Moje najväčšie poďakovanie patrí Slovenskému zväzu karate, že mi prejavil dôveru a
nominoval ma do Juniorského olympijského tímu. Je to pre mňa jedno z najväčších ocenení
a súčasne obrovský záväzok. Vďaka výhodám členstva v JOT sa môžem venovať prioritne
môjmu osobnému, ale aj športovému zlepšovaniu bez výrazných obmedzení. Osobne by som
chcel vyzdvihnúť profesionalitu v oblasti mentálneho koučingu a celkovo všetkých možností,
ktoré mi členstvo ponúka a ktoré dokážem využiť. Som za to nesmierne vďačný a verím, že ma
to posunie ďalej a otvorí aj nové možnosti dlhodobejšej spolupráce.

Stretnutie Slovenského olympijského a športového výboru so zástupcami
Športových zväzov
Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s
X-bionic® sphere zorganizovali v utorok 25.08.2020 stretnutie
so zástupcami Športových Zväzov v olympijskom
tréningovom centre X-bionic® sphere v Šamoríne.
Zámerom stretnutia bola prezentácia športového centra
ako špecializovaného športového zariadenia pre centrálnu
prípravu vrcholových a výkonnostných športovcov a zároveň
možnosti zabezpečenia kontinuity bezpečnej športovej prípravy
športových reprezentantov v prípade opakujúcej sa globálnej
pandémie, tj. možnosti vytvorenia režimu izolovaného
tréningového centra so sprísnenými bezpečnostnými
opatreniami pre všetky ubytovacie a stravovacie kapacity a športoviská.

Sústredenie Juniorského olympijského tímu v Šamoríne
Počas 24. a 25. augusta sa v Olympijskom
tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne konal
team building s názvom #JOTGAMES, ktorý pre členov
Juniorského olympijského tímu (JOT) zorganizoval
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Pre
viacerých mladých športovcov išlo o prvú multišportovú
skúsenosť, hoci niektorí sa zúčastnili už na OH či ZOH
mládeže, alebo na EYOF-e.
SZK reprezentovala Michaela Čukanová.

Fotografie v tejto sekcii : SOaŠV, Slovenský zväz karate, archív M. Čukanovej a R. Hrčku
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SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝM ŠPORTOVÝM CENTROM

Ministerka Lubyová ocenila športovcov NŠC a ich trénerov za úspechy
v predchádzajúcom roku
Bratislava 30. 1. 2020
(NŠC) - Bežecké lyžovanie,
snoubording,
rýchlostná
kanoistika, plávanie, atletika,
zápasenie,
vzpieranie,
box,
športová gymnastika a už aj
karate a športové lezenie, čiže
jedenásť olympijských a jeden
neolympijský šport (orientačný
beh) - to je skupina športov,
nositelia ktorých sa v podobe
úspešných športovcov Národného
športového centra a ich trénerov
zišli v priestoroch hotela Lindner
Gallery Central pri príležitosti
ukončenia
a vyhodnotenia
športového roka 2019. Prevzali si
zaslúžené ocenenia za úspechy,
ktoré dosiahli na najvyšších medzinárodných športových fórach vo svojich vekových
kategóriách.
Ján
Longa,
tréner
karatistu
Adi
Gyuríka,
strieborného medailistu z MEJ
2019 v kumite: „Karate sa
dostalo do programu OH 2020 aj
vďaka tomu, že hry budú
v Japonsku a snáď sa podarí pre
Slovensko vybojovať účasť.
Verím, že raz sa slovenský
karatista dostane do svetovej
špičky".

Fotografie v tejto sekcii: Štefan Podolinský
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Zaradenie športovcov SZK do NŠC
Za výsledky dosiahnuté v roku 2020 boli do Národného
športového centra zaradení nasledovní športovci: Adi Gyurík,
Maroš Janovčík, Sára Krivdová, Julian Enrik Smoliga, Roman
Hrčka, Adam Štelcl, Michaela Čukanová, Jakub Černický,
Dominik Kešeľak, Nina Kvasnicová, Adela Vlasáková.
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Letné reprezentačné sústredenie a testovanie športovcov v spolupráci
s Národným športovým centrom
Počas dní 1.-5.7 2020 a 23. – 29.8. 2020 sa konali
dve Letné sústredenia SZK. V spolupráci Slovenského zväzu
karate a Národného športového centra sa počas
reprezentačného sústredenia v Sport Resort Slovenka v
Moštenici konali testovania reprezentantov.
Vstupné testovanie - 02.07.2020
Výstupné testovanie - 24.08.2020
Kompletné výsledky testovania:
http://www.karate.sk/1524/vysledky-testovaniareprezentantov
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SPRÁVA O ROZPOČTE

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV OBSIAHNUTÝCH V
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Účtovná jednotka – Slovenský zväz karate v roku 2020 viedla podvojné účtovníctvo.
Slovenský zväz karate v účtovnom období 2020 dosiahol kladný výsledok hospodárenia vo
výške
120 289,01 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácii z verejných prostriedkov vo výške 1 191 027,56 € a získanými vlastnými prostriedkami vo výške 90 919,13 €.

Výsledok hospodárenia
Výnosy

čiastka
1 402 235,70

Náklady

1 281 946,69

Výsledok hospodárenia

120 289,01
54

V roku 2020 prijal SZK celkovú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške na účel uvedený v
tabuľke:
PPG

Podprogram

Poskytnuté (eur)

Vyúčtované (eur)

026 02

Uznané športy

770 336,00 €

770 336, €

026 03

Národné športové projekty

444 505,00 €

420 691,56 €

Povinnosť vrátiť (eur)

0,00 €
23 813,44 €

Použitie príspevku uznanému športu
Účel

Šport karate

mládež 23
MIN.

talenty
MIN.

reprezentácia
MIN.

prevádzka
MAX.

SPOLU

a

Poskytnutý príspevok uznanému športu

171 268,50 €

23 237,40 €

472 744,33€

103 085,77 €

770 336,00 €

a

Vyúčtovaný príspevok uznanému športu

171 268,50 €

23 237,40 €

472 744,39 € 103 085,77 €

770 336,00 €

0,00 €

0,00 €

a

ROZDIEL

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Účel

Účel poskytnutých finančných prostriedkov

a

karate - bežné transféry

a

karate - kapitálové fondy

d

Adam Štencl

d
d

Pokytnuté FP

Adi Gyurik
Dominik Imrich

d

Dominika Veisová

d

Dorota Balciarová

b

Ema Brázdová

d

Ingrid Suchánková

d

Jakub Štetina

d

Ján Fuzer

d

Jana Vaňušaniková

d
Julián Enrik Smoliga
d

Kristína Šimčíková

d

Laura Palinkášová

d

Lenka Ťažká

d

Maroš Janovčík

d

Matúš Lieskovský

d

Michaela Čukanová

d

Vyúčtované FP

Povinnosť
vrátiť

705 336,00 €

705 336,00 €

0,00 €

65 000,00 €

65 000,00 €

0,00 €

15 643,00 €

15 643,00 €

0,00 €

20 857,00 €

20 857,00 €

0,00 €

31 285,00 €

25 852,58 €

5 432,42 €

20 857,00 €

20 857,00 €

0,00 €

31 285,00 €

31 285,00 €

0,00 €

15 643,00 €

0,00 €

15 643,00 €

31 285,00 €

31 285,00 €

0,00 €

5 214,00 €

5 214,00 €

0,00 €

5 214,00 €

5 214,00 €

0,00 €

15 643,00 €

15 643,00 €

0,00 €

15 643,00

15 643,00 €

0,00 €

7 821,00 €

7 821,00 €

0,00 €

15 643,00 €

15 643,00 €

0,00 €

5 214,00 €

5 214,00 €

0,00 €

15 643,00 €

15 643,00 €

0,00 €

20 857,00 €

20 857,00 €

0,00 €

10 429,00 €

10 429,00 €

0,00 €

7 821,00 €

7 821,00 €

0,00 €

41 714,00 €

41 714,00 €

0,00 €

10 429,00 €

10 429,00 €

0,00 €

10 429,00 €

10 429,00 €

€

Mimolat Bagaev
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d

Miroslava Kopúňová

d

Natália Rajčanová

d

Nina Jelžová

d

Pavol Szolár

7 821,00 €

7 821,00 €

0,00 €

Peter Fabian

20 857,00 €

18 118,98 €

2 738,02 €

d

Sarah Hrnková

10 429,00 €

10 429,00 €

0,00 €

d

Tatiana Ťapajčíková

5 214,00 €

5 214,00 €

0,00 €

d

Tomáš Kósa

15 643,00 €

15 643,00 €

0,00 €

10 429,00 €

0,00 €

300,00 €

0,00 €

d

d

10 429,00
Zdenko Vanka

i

0,00 €

€

Adi Gyurik za 2.m. na MEJ v športe (disciplíne) kumite – 84 kg

300,00 €

i

1 000,00
Ingrid Suchánková za 3.m. na ME v športe (disciplíne) – 61 kg

€

i

1 000,00
€

0,00 €

400,00
Ján Longa: 1 x 2.m. MEJ - Adi Gyurik (kumite)

€

400,00 €

0,00 €
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i

Jaroslav Javorský – celoživotná práca s mládežou a životné jubileum – 50
rokov
€

i

600,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

400,00
Klaudio Farmadin: 2 x 3 MEJ – Palinkášová a Kósa (kumite)

€

i

400,00
Kristína Macková: 1x3.m. MEJ – kata družstvo

€

Laura Palinkášová za 3. miesto MEJ v športe (disciplíne) kumite – 59 kg

€

Roman Hrčka, Richard Šlehofer, Matej Rebro. Za 3.miesto na MEJ v
športe

€

Tomáš Kósa za 3.miesto na MEJ v športe (disciplíne) kumite + 76 kg

€

i
i

600,00

200,00
400,00

i

200,00

PREHĽAD VÝNOSOV
Výnosy celkom za účtovné obdobie 2020
Text
Zdroj financovania
Tržby za vlastné výkony a tovar
Vlastný

čiastka
15 603,67

Ostatné výnosy

Vlastný

101 960,71

Prijaté príspevky

Vlastný

93 643,76

Dotácie

Verejný

1 191 027,56

SPOLU

1 402 235,70

Tržby za vlastné výkony tvoria vlastný zdroj financovania. V roku 2020 boli tieto výnosy vo
výške 15 603,67 €.

Tržby za vlastné výkony a tovar
Refundácia nákladov
Tržby od marketingového partnera - Reklama
Tržby za predaný tovar – súpravy, kravaty...
SPOLU

čiastka
203,67
15 000,00
400,00
15 603,67

Ostatné výnosy tvoria vlastný zdroj financovania činnosti. V roku 2020 boli tieto výnosy vo
výške 101 960,71 €.
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Ostatné výnosy
Štartovné

čiastka
89 386,10

Licencie skúšob. komisárov

663,00

Licencie trénerov

510,00

Príjmy zo spolupráce – Dukla, NŠC, SOŠV

5 655,00

Ostatné príjmy – pokuta, protest, prestupy...
SPOLU

5 746,61
101 960,71

Prijaté príspevky tvoria vlastný zdroj financovania. V roku 2020 boli prijaté príspevky vo
výške 93 643,76 €.
Prijaté príspevky
Prijaté príspevky od iných organizácií

čiastka
53 824,25

Prijaté členské príspevky

10 246,00

Členské známky a preukazy

29 266,85

Iné – ostatné príspevky
SPOLU

306,66
93 643,76

Dotácia z MŠVVaŠ je príjmom z verejných prostriedkov a v roku 2020 bol tento výnos vo
výške 1 191 027,56 €.
Dotácie
MŠ - Uznané športy

čiastka
770 336,00

MŠ – Národné športové projekty

420 691,56

SPOLU

1 191 027,56

PREHĽAD NÁKLADOV

Náklady SZK v roku 2020 podľa jednotlivých druhov boli v celkovej výške 1 281 946,69 €.
Náklady
Spotrebované nákupy

čiastka
40 902,58

Služby

360 169,43

Osobné náklady

211 792,64
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Dane a poplatky

1 939,23

Ostatné náklady

92 926,35

Odpisy
Poskytnuté príspevky
SPOLU

3 809,89
570 406,57
1 281 946,69

Na spotrebované nákupy SZK vynaložil náklady vo výške 40 902,58 € v nasledujúcej štruktúre:
Spotrebované nákupy

čiastka

Spotreba materiálu

12 582,23

Športové potreby

22 491,84

Kancelárske potreby vrátane KV

4 057,81

PHM

1 464,14

Predaný tovar
SPOLU

306,56
40 902,58
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Na služby SZK vynaložil v roku 2020 náklady vo výške 360 169,43 € v štruktúre:
Služby

čiastka

Cestovné náhrady

15 237,75

Cestovné na súťaže v zahraničí

61 520,38

Ubytovanie
Prenájmy – šport.hál,

104 495,39
18 014,14

Mobily, tel.linka, internet, poštovné

3 394,18

Opravy

1 006,24

Trénerské služby – TOP tím, reprezentácia

31 092,18

Zahr. rozhodcovia a dobrovoľníci

9 983,29

Reklama

2 036,84

Ostatné služby*
SPOLU

113 389,04
360 169, 43
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*služby – účtovné, audítorské, právne, verejné obstarávanie, ŠTK, tlmočnícke, tlačiarenské,
parkovné, prepravné, grafické práce, atď.
Osobné náklady v roku 2020 boli vo výške 211 792,64 €
Osobné náklady

čiastka

Mzdové náklady – rozhodcovia, sekr., tréneri, čl. komisií

158 154,81

Zákonné SP a ZP

50 100,40

Zákonné sociálne náklady

3 104,84

Tvorba sociálneho fondu

432,59

SPOLU

211 792,64

Na dane a poplatky SZK vynaložil v roku 2020 náklady vo výške 1 939,23 € v štruktúre:
Dane a poplatky
Členské EKF, WKF
Diaľničné známky, kolky
Daň z MV
SPOLU

čiastka
900,00
744,23
295,00
1 939,23

Ostatné náklady boli v roku 2020 vo výške 92 926,35 € v štruktúre:
Ostatné náklady

čiastka

Platené štartovné

9 600,58

Osobitné náklady - odmeny MŠ SR

3 900,00

Osobitné náklady - odmeny ostatné

5 450,00

Podpora na šport. činn. trening. proces reprez.

52 946,28

Medaile, ceny, poháre

7 365,72

Poistenie

1 611,75

Víza

465,11

Členské známky – tlač

487,20

Nápoje a strava na súťažiach

1 836,00

Usporiadatelia

4 520,00
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Iné ostatné náklady

4 743,71

SPOLU

2 926,35

SZK poskytol príspevky v roku 2020 v celkovej výške 570 406,57 € v štruktúre:
Ostatné náklady

čiastka

Poskytnuté príspevky iným ÚJ – dotácie kluby

135 997,32

Poskytnuté príspevky členom TOP tímu

434 409,25

SPOLU

570 406,57

ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM SZK
POSKYTOL ZO SVOJHO ROZPOČTU V ROKU 2020 PROSTRIEDKY
PREVYŠUJÚCE 5 000 € A ÚČEL, NA KTORÝ BOLI TIETO
PROSTRIEDKY URČENÉ
Názov

Sídlo

IČO

Účel

Baďura Peter, st.

mzda - tréner

Balciarová Dorota

refundácia nákladov člena TOP tímu

Bogárová Dominika

refundácia nákladov člena TOP tímu

BUDOKAN Zvolen

Hlinku 31, Zvolen

42192421

Cichrová Rebecca

Refundácia nákladov člena Top tímu

Daňový úrad

Bratislava III.

DREVEKO, spol. s r.o.

Dvojkrížna 49,
Bratislava

daň zo závislej činnosti
35836156 Vedenie účtpvníctva

Fabian Peter

refundácia nákladov člena TOP tímu

Fuzer Ján

Refundácia nákladov člena TOP tímu
letenky

GLOBAMERICA, s.r.o.

Žellova 2, Bratislava

31398081

Grmanová Ľubomíra

mzda

Gyurik Adi

refundácia nákladov člena TOP tímu
refundácia nákladov člena TOP tímu

Homola Matej
HYDRONIKA NOVA a.s.

Gogoľova 18,
Bratislava

35718030

prenájom sklad. a garáž. priestorov

Imrich Dominik

refundácia nákladov člena TOP tímu

Ing. Daniel Líška

mzda

Ing. Ján Longa

Viničné

13963180

Jelžová Ina
KARATE.TRE s.r.o.

trénerské služby TOP tím
Refundácia nákladov člena TOP tímu

Prof. Sáru 5, Banská
Bystrica

50925385

trénerské služby TOP tím
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Kopúňová Miroslava

refundácia nákladov člena TOP tímu

Kósa Tomáš

Refundácia nákladov člena Top tímu

Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

Letná 45, Košice

36667234

letenky

Lieskovský Matúš

refundácia nákladov člena TOP tímu

Macejková Ina

Refundácia nákladov člena TOP tímu

Mgr. Ľubomír Striežovský

Žiar nad Hronom

40391639

Mgr. Peter Macko, PhD.

trénerské služby TOP tím, práce IS SZK
mzda

MI & DI, s.r.o.

Kráľová pri Senci 446

50337131

prepravné, sťahovacie, údržbárske práce

Národné tenisové centrum, a.s.

Príkopova 6,
Bratislava

35853891

prenájom haly
refundácia nákladov člena TOP tímu

Mimolat Bagaev
ŠK CMK B. Bystrica

37948296 Trénerske služby

Pillárová Viktória

refundácia nákladov člena TOP tímu

QSC Trade s.r.o.

Pezinská 5102,
Malacky

44898215

výpočtová a kancel. technika

ROBEN-TRANS s.r.o.

Sládkovičova 11, Nitra

45713154

preprava osôb

Roman Leopold

mzda

Toureasports FRA

Bytovanie repre turnaj Paríž

Smoliga Julián Erik

refundácia nákladov člena TOP tímu

Karate klub Žilina

30230152 Dotácia na mládež

Sociálna poisťovňa

Záhradnická 31,
Bratislava

SPORT RESORT SLOVENKA, s.r.o.

Prof. Sáru 5, Banská
Bystrica

zákonné sociálne odvody
36055824

ubytovanie - sústredenia reprezentácie

31680356

Letenky ME Azerbaijan

LA Kolumbus s.r.o.
Dotácia na mládež
TJ Rapid
SPORT-KORS s. r. o.

00681512
Kamenárska 5, Spišská
N.Ves
51468034

Suchánková Ingrida

trénerské služby TOP tím
refundácia nákladov člena TOP tímu

MB Panónska

52567869 Motorové vozidlo

RODA links Al Nasr Metha Siutes

Ubytovanie K1Dubaj

Szolár Pavol

refundácia nákladov člena TOP tímu

Športová škola karate Bratislava

Znievska 7, Bratislava

50940309

trénerské služby TOP tím

Ťažká Lenka

Refundácia nákladov člena TOP tímu

Tatárová Dominika

refundácia nákladov člena TOP tímu

Valenta Július

mzda - tréner

Vaňušaniková Jana

refundácia nákladov člena TOP tímu

Veisová Dominika
WINGS, s.r.o.

refundácia nákladov člena TOP tímu
Františkánske nám. 3,
Bratislava

31365698

letenky
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STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Stav majetku ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti bezprostredne prechádzajúcemu
účtovnému obdobiu je uvedená v nasledovnom prehľade:

Strana aktív

č.r.

a

b

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r. 002+009+021

001

r. 010 až 020

009

Dlhodobý hmotný majetok
2.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

(022-(082+092AÚ)

1. Tovar
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

029

r. 031 až 036

030

(132+139)-196)

035

(314-391AÚ)

Dlhodobé pohľadávky
2.

r. 038 až 041

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
Finančné účty

4.

1.

038

Pokladnica

(211+213)

052

Bankové účty

(221+261)

053

r. 058 a r. 059

057

Náklady budúcich období

(381)

058

Príjmy budúcich období

(385)

059

r. 001 + r.029 + r. 057

Netto

3

4

Rozdiel oproti
predchádz. UO

63562,60

1531,80

62031,00

63562,60

1531,80

62031,00

642,60

1531,80

-889,20

230915,01

79595,98

151319,03

1996,90

6734,17

-4737,27

1996,90

3740,17

-1743,27

2994,00

-2994,00

4315,66

3369,00

946,66

4315,66

3369,00

946,66

224252,66

68512,81

155739,85

19178,59

6264,08

12914,51

205074,07

62248,73

142825,34,96

80234,60

15884,58

64350,02

43182,43

3969,08

39213,35

37052,17

11915,50

25136,67

374712,21

97012,36

277699,85

0,00

037

051

MAJETOK SPOLU

Netto

036

r. 052 až 056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

Bezprostredne
predhcádzajúce ÚO

013

r.030+037+042+051

Zásoby

Bežné účtovné
obdobie

060
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Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti
bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu je uvedený v nasledovnom prehľade:

Strana pasív

č.r.

a

b

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ÚO

5

6

Rozdiel oproti
predchádz.
ÚO

061
165122,42

44833,41

120289,01
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3.

4.

Nevysporiadaný HV minulých rokov

(+; - 428)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

2.

r. 076 až r. 078

075

Krátkodobé rezervy

(323+451 AÚ+459 AÚ)

078

Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

079

(472)

080

r. 088 až r. 096

087

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

089

(341 + 345)

091

(346+348)

092

(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)

096

r. 098 až r. 100

097

(241+ 249)

100

r. 102 a r. 103

101

Výdavky budúcich období

(383)

102

Výnosy budúcich období

(384)

103

r. 061 + r. 074 + r. 101

104

Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky

3.

Daňové záväzky
Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štát. rozp..
a rozpočtom územnej samosprávy
Ostatné záväzky

4.

073
074

r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

Rezervy
1.

072

Bankové výpomoci a pôžičky
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

44833,41

-2352,07

42481,34

120289,01

47185,48

73103,53

184431,48

51978,95

132452,53

8854,97

4875,07

3979,90

8854,97

4875,07

3979,90

662,81

468,30

194,51

662,81

468,30

194,51

174728,14

37450,02

137278,12

89433,78

31502,85

57930,93

57,67

210,00

-152,33

295,00

324,43

-29,43

8170,44

4806,98

3363,46

76771,25

605,76

76165,49

185,56

9185,56

-9000,00

185,56

9185,56

-9000,00

25158,31

200,00

24958,31

10908,31

0,00

10908,31

14250,00

200,00

14050,00

374712,21

97012,36

277699,85
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Návrh na použitie zisku, alebo vyrovnanie straty
Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2020 vo výške 120 289,01 € bol
schválený 20.06.2021. Rozhodnutím bude výsledok hospodárenia preúčtovaný do položky
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Výsledok hospodárenia

čiastka

Výnosy

1 402 235,70

Náklady

1 281 946,69

Výsledok hospodárenia

120 289,01

Účtovná závierka za rok 2020 je prílohou č. 1 Výročnej správy SZK za rok 2020. Správa
nezávislého audítora a jeho výrok bude prílohou č. 2 Výročnej správy SZK za rok 2020.
Prílohy sú zároveň zverejnené ako súčasť Výročnej správy SZK za rok 2020 na webovej
stránke SZK: www.karate.sk

ZMENY VYKONANÉ V ZLOŽENÍ ORGÁNOV ZVÄZU V ROKU
2020
V ROKU 2020 NEBOLI VYKONANÉ ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV SZK.
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ZMENY VYKONANÉ V ZÁKLADNOM DOKUMENTE A INÝCH
PREDPISOCH V ROKU 2020
V roku 2020 neboli vykonané zmeny stanov SZK.

V roku 2020 boli VV SZK schválené, alebo doplnené smernice a predpisy:
-

Prestupový poriadok Príloha č.3, zverejnené na ww.karate.sk/Kopmisie/Športovo
technická komisia

Po skončení účtovného obdobia 2020 nedošlo k žiadnym udalostiam osobitného významu.
Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť
Slovenský zväz karate nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť.
Vývoj účtovnej jednotky, riziká, analýza stavu a prognózy vývoja
SZK je schopný v plnej miere napĺňať svoje úlohy a poslanie národného športového zväzu.
Svoju činnosť, úlohy, stanovené ciele, rozvoj nových projektov a akcie plánuje každoročne na
celý rok. V zmysle tohto plánovania aj čerpá a napĺňa rozpočet. Rozpočet je budovaný na
základe štátnej dotácie uznanému športu z rôznych výziev MŠVVaŠ SR, ako aj z vlastných
zdrojov. Tieto zdroje financovania sú stabilné. V priebehu rokov 2016, 2017, 2018 aj 2019
rozpočet SZK narastal a v ďalšom roku bude stabilizovaný, preto prognóza vývoja je pozitívna.
SZK nasleduje poslania a plní na Slovensku úlohy a zastúpenie Svetovej federácie karate
(World Karate Federation) so 179 členskými subjektami, a Európskej federácie karate
(European Karate Federation), ktoré majú pevné postavenie v medzinárodnom športovom
hnutí.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
SZK bude naďalej plniť svoje hlavné poslanie národného športového zväzu, zabezpečovať
športové aktivity prostredníctvom organizovania súťaží vo všetkých kategóriách a vzdelávaní
športových odborníkov, vytvárať reprezentáciu SR v športovom karate a reprezentovať karate
v SR aj zahraničí.
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
SZK nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných
listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.
SZK nenadobudlo vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy
a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.
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Výročná správa SZK za rok 2020
Účtovná jednotka v zahraničí
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Dcérska spoločnosť
SZK nemá dcérsku spoločnosť.
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