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Zápisnica zo zasadnutia Konferencie Stredoslovenského zväzu karate 

konanej dňa 15. decembra 2017 v Moštenici 

 

1.) Otvorenie 

Zasadnutie konferencie otvoril a následne viedol jej priebeh p. Mgr. Ľubomír Striežovský, tajomník 

SsZK, ktorý privítal prítomných zástupcov členských klubov SsZK, prezidenta SsZK p. Jozefa Poliaka, 

členov Výkonného výboru SsZK, a to p. prof. RNDr. Františka Kačíka, PhD. – viceprezidenta SsZK, p. 

Ing. Jozefa Cisárika – predsedu Športovo-technickej komisie SsZK, p. Luciu Pavlíkovú – predsedkyňu 

Ekonomickej komisie SsZK a p. Ing. Vladimíra Juška, PhD. – predsedu Revíznej komisie SsZK.  Ďalej 

ospravedlnil neprítomnosť ďalších členov Výkonného výboru SsZK, a to p. Ing. Ondreja Cítenyiho – 

predsedu Rozhodcovskej komisie SsZK a p. PhDr. Miroslava Slížika, PhD. – predsedu Trénersko-

metodickej komisie SsZK.  

Prítomných zástupcov členských klubov SsZK oboznámil s obsahom programu Konferencie SsZK, 

a to v znení: 

1.) Otvorenie 

2.) Voľba zapisovateľa Konferencie SsZK a členov návrhovej komisie Konferencie SsZK 

3.) Voľba mandátovej komisie (skrutátorov) Konferencie SsZK  

4.) Správa o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2017 

5.) Správa Revíznej komisie Stredoslovenského zväzu karate za rok 2016 

6.) Správa o hospodárení Stredoslovenského zväzu karate za rok 2017 

7.) Prijímanie nových členov Stredoslovenského zväzu karate 

8.) Návrh Súťažného systému Stredoslovenského zväzu karate na rok 2018 

9.) Rôzne 

10.)  Záver 

O takto zostavenom obsahu programu Konferencie SsZK dal následne hlasovať s výsledkom: 

Za:  21 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

 

Uznesenie č. 1 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje program dnešnej Konferencie SsZK, tak ako ho 

predniesol tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský.“  

 

2.) Voľba zapisovateľa Konferencie SsZK a členov návrhovej komisie Konferencie SsZK 

P. Jozef Poliak, prezident SsZK navrhol za zapisovateľa Konferencie SsZK p. JUDr. Jána Notu (KK 

Dolný Kubín) a ďalšieho člena návrhovej komisie p. Mareka Radúcha (KK Dolný Kubín). Následne 

dal tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský hlasovať o tomto návrhu s výsledkom: 
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Za:  21 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

 

Uznesenie č. 2 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje za členov návrhovej komisie Konferencie SsZK  p. 

JUDr. Jána Notu – zapisovateľ Konferencie SsZK a p. Mareka Radúcha – člen návrhovej komisie 

Konferencie SsZK. 

 

3.) Voľba mandátovej komisie (skrutátorov) Konferencie SsZK  

P. Mgr. Ľubomír Striežovský, tajomník SsZK navrhol za členov mandátovej komisie Konferencie 

SsZK p. Radovana Černáka (KK MšK Žiar nad Hronom) a p. Mgr. Petra Jenču (KK MP pri MŠK Brezno) 

Následne dal tajomník SsZK p. Mgr. Ľubomír Striežovský hlasovať o tomto návrhu s výsledkom: 

Za:  21 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

 

Uznesenie č. 3 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje za členov mandátovej komisie Konferencie SsZK 

p. Radovana Černáka a p. Mgr. Petra Jenču. 

 

4.) Správa o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2017 

P. Jozef Poliak, prezident SsZK predniesol prítomným zástupcom členských klubov SsZK Správu 

o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2017 v ktorej sa dotkol  

a) organizovania súťaží SsZK a ich kvalitatívnej úrovni, súčasným trendom súťažného karate, 

b)  finančného krytia súťažného systému SsZK, 

c) skúšok technickej vyspelosti organizovaných SsZK, kvalitatívnej úrovne skúšaných cvičencov, 

d) informácii o zvyšovaní kvalifikácie  - Ing. Ján Novosad, KK Žilina (WKF - coach), Ing. Ondrej Cítenyi, 

ŠK Karate Kachi Nitra (WKF - referee A) 

e) reprezentačnému výjazdu SsZK na medzinárodnú súťaž WKF do Umagu v roku 2017 a jej 

výsledkom, 

f) uskutočnenému Plesu karatistov organizovaného dňa 04. februára 2017 v Dolnom Kubíne. 
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Na záver prednesenej Správy o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2017 poďakoval 

všetkým členom Výkonného výboru SsZK za ich prácu v roku 2017 a všetkým prítomným zaprial 

veľa úspechov a zdravia v nadchádzajúcom kalendárnom roku.  

Uznesenie č. 4 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate berie na vedomie Správu o činnosti Stredoslovenského 

zväzu karate za rok 2017, tak ako ju predniesol prezident SsZK, p. Jozef Poliak.“  

 

5.) Správa Revíznej komisie Stredoslovenského zväzu karate za rok 2016 

Na základe poverenia predsedu Revíznej komisie SsZK, p. Ing. Vladimíra Juška, PhD., Správu 

Revíznej komisie SsZK za rok 2016 predniesol prítomným zástupcom členských klubov SsZK p. 

JUDr. Ján Nota, člen Revíznej komisie SsZK.    

Predkladaná správa Revíznej komisie SsZK so dotýkala kontroly činnosti orgánov 

Stredoslovenského zväzu karate počas posudzovaného roku 2016. V hospodárskej činnosti SsZK 

Revízna komisia SsZK konštatovala účelnosť a hospodárnosť pri vynakladaní finančných 

prostriedkov. Rovnako komisia ocenila aj správnosť a bezchybnosť účtovania o peňažných 

operáciách vykonaných v roku 2016 ako aj inej súvisiacej ekonomickej evidencie. Revízna komisia 

SsZK nemala za posudzované obdobie žiadne výhrady voči činnosti orgánov SsZK. Predkladaná 

správa Revíznej komisie SsZK za rok 2016 bola prijatá hlasovaním členov Revíznej komisie SsZK 

v pomere 3 hlasy za, nikto nebol proti ani sa nikto nezdržal hlasovania, a teda všetci traja členovia 

Revíznej komisie SsZK ju bez výhrad podpísali.  

Uznesenie č. 5 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate berie na vedomie Správu Revíznej komisie 

Stredoslovenského zväzu karate za rok 2016, tak ako ju predniesol člen Revíznej komisie SsZK, p. JUDr. 

Ján Nota.“  

 

6.) Správa o hospodárení Stredoslovenského zväzu karate za rok 2017 

Správu o hospodárení SsZK za rok 2017 predniesol prítomným zástupcom členských klubov SsZK 

p. Ing. Jozef Cisárik, člen Ekonomickej komisie SsZK. Všetkých prítomných oboznámil s výsledkami 

hospodárenia SsZK za prebiehajúci rok a aktuálnym zostatkom na bankovom účte SsZK vo výške 

cca 20.000,- €. Ďalej verejne poďakoval p. Lucii Pavlíkovej, predsedkyni Ekonomickej komisie SsZK 

za bezchybnosť pri vedení účtovníctva SsZK a jej svedomitú prácu v tejto funkcii. Na záver poprosil 

prítomných zástupcov členských klubov SsZK, aby pri nadchádzajúcich úhradách poplatkov za 

registráciu skúšobných komisárov uvádzali do poznámky označenie mena a priezviska komisára, 

za ktorého sa registračný poplatok uhrádza.     

Uznesenie č. 6 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate berie na vedomie Správu o hospodárení 

Stredoslovenského zväzu karate za rok 2017, tak ako ju predniesol člen Ekonomickej komisie SsZK, p. 

Ing. Jozef Cisárik.“  
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7.) Prijímanie nových členov Stredoslovenského zväzu karate 

P. Jozef Poliak, prezident SsZK predniesol prítomným zástupcom členských klubov SsZK, že za 

uplynulé obdobie si podali prihlášku za člena Stredoslovenského zväzu karate dva športové kluby, 

a to Karate klub Panters Kysucké Nové Mesto a ŠK Dukla Banská Bystrica. Prítomných oboznámil 

s osobami štatutárnych zástupcov týchto klubov, ich stupňa technickej vyspelosti, počtu 

prihlásených cvičencov v týchto kluboch a o ich členstve v Slovenskom zväze karate. Uvedené dva 

športové kluby podali riadne vyplnenú prihlášku a majú tak splnené všetky podstatné náležitosti 

na ich etablovanie do štruktúr Stredoslovenského zväzu karate. Prezident SsZK, p. Jozef Poliak 

odporučil prítomným zástupcom členských klubov SsZK, aby podporili ich prijatie za členov 

Stredoslovenského zväzu karate.  

Následne dal tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský hlasovať o návrhu na prijatie Karate klubu 

Panters Kysucké Nové Mesto za člena Stredoslovenského zväzu karate s výsledkom: 

Za:  21 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 7 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje prijatie Karate klubu Panters Kysucké Nové 

Mesto za člena Stredoslovenského zväzu karate.“  

Tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský dal rovnako hlasovať o návrhu na prijatie ŠK Dukla 

Banská Bystrica za člena Stredoslovenského zväzu karate s výsledkom: 

Za:  21 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 8 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje prijatie ŠK Dukla Banská Bystrica za člena 

Stredoslovenského zväzu karate.“  

 

8.) Návrh Súťažného systému Stredoslovenského zväzu karate na rok 2018, 

Návrh Súťažného systému SsZK na rok 2018 predniesol prítomným zástupcom členských klubov 

SsZK p. Ing. Jozef Cisárik, predseda Športovo-technickej komisie SsZK. Všetkých prítomných 

oboznámil s návrhmi jeho finančného krytia tak, ako podrobne vyplývajú z Prílohy č. 1 k tejto 

Zápisnici, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

Po vyvolanej diskusii dal následne tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský hlasovať o návrhu 

Rozpočtu SsZK na rok 2018, tak ako vyplynul z diskusie a navrhovaných zmien s výsledkom: 
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Za:  21 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 9 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 15. decembra 2017: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje návrh Súťažného systému Stredoslovenského 

zväzu karate na rok 2018 spoločne s jeho finančným krytím.“  

 

9.) Rôzne 

  

- p. Mgr. Ľubomír Striežovský (KK MšK Žiar nad Hronom) – potreba doplniť rodné čísla do 

informačného systému, informácia o schválení Prestupového poriadku SZK, je nutné 

dodržiavať pri týchto zmenách zákonný postup. 

- p. Ing. Jozef Cisárik (KK Žilina) – informácia o absolvovaní certifikovanej skúšky na MŠ SR na 

funkciu kontrolór národného zväzu, ponuka členským klubom SsZK konzultovať znenie 

stanov, evidencie a pod., informácia o dotačnej politike štátu (mládež do 23. roku veku), 

informácia o začatí používania elektronických schránok na komunikáciu so štátom, 

pozvanie na Oravský pohár 2018 a Ples karatistov 2018. 

- p. Jozef Poliak (CMK Banská Bystrica), p. Marek Radúch (KK Dolný Kubín) – systém 

rozhodovania rozhodcov a kritériá pri udeľovaní bodov, apelácia na nepotlačovanie 

radosti, hravosti a zábavy pri súťažných kategóriách detí a žiakov. 

- p. Mgr. Klaudio Farmadín (ŠK Karate Farmex Nitra) – návrh na vypracovanie plánu podpory 

talentovanej športovej mládeže v širšom okruhu štátnej reprezentácie SR. 

- p. PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. (ŠK UMB Banská Bystrica) – prehodnotenie obsahu 

skúšobného poriadku SZK s akcentom na využiteľnosť kombinácii techník pre kumite.  

- p. Radovan Černák (KK MšK Žiar nad Hronom) – návrh na trénerskú metodickú podporu 

v oblasti psychológie, regenerácie a zásad správneho stravovania. 

 

10.)  Záver  

Tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský skonštatoval, že schválený program Konferencie 

Stredoslovenského zväzu karate bol vyčerpaný, prítomným zástupcom členských klubov SsZK 

a členom Výkonného výboru SsZK poďakoval za účasť a zasadnutie Konferencie 

Stredoslovenského zväzu karate ukončil.  

 

Zapísal: 

 

JUDr. Ján NOTA, v. r.  

zapisovateľ Konferencie SsZK 

 

V Moštenici, dňa 15. decembra 2017 


