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Zápisnica zo zasadnutia Konferencie Stredoslovenského zväzu karate 

konanej dňa 20. decembra 2019 v Moštenici 

 

1.) Zahájenie  

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 ďalej ospravedlnil neprítomnosť niektorých členov Výkonného 

výboru SsZK.  

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

a to v znení: 

1.) Zahájenie 

2.) Kontrola mandátov 

3.) Voľba pracovných komisií   

4.) Správa o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2018 

5.) Správa o hospodárení, Správa Revíznej komisie Stredoslovenského zväzu karate 

6.) Prijímanie nových členov 

7.) Rozpočet na rok 2020 a Súťažný systém s finančným krytím 

8.) Diskusia 

9.) Schválenie uznesení 

10.)  Ukončenie konferencie 

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

Za:  17 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

2.) Kontrola mandátov 

Tajomník SsZK p. Mgr. Ľubomír Striežovský, preveril uznášaniaschopnosť konferencie a to 

pomerom 31 členov ku 17 prítomných členov a skonštatoval dosiahnutú uznášaniaschopnosť 

konferencie.  Navrhol zmenu programu za bod č. 7 doplniť ďalší bod s názvom Voľba Revíznej 

komisie SsZK, nakoľko uplynulo 5 ročné obdobie jej mandátu.   

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

Za:  17 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 1 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 20. decembra 2019: 

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

predniesol tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský.“  
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3.) Voľba komisií 

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

Dolný Kubín) a skrutátorov p. Mgr. Dušanu Augustovičovú, PhD., a Bc. Evu Novákovú. Následne dal 

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

 

Za:  17 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

 

Uznesenie č. 2 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 20. decembra 2019: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje za zapisovateľa Konferencie SsZK p. JUDr. Jána 

Notu a skrutátorov p. Mgr. Dušanu Augustovičovú, PhD., a Bc. Evu Novákovú.  

4.) Správa o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2019  

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 úrovne, organizácii Stredoslovenského pohára 

mládeže a súčasným trendom súťažného karate, 

b)  finančného krytia súťažného systému SsZK, dosiahnutého ekonomického plusu, zvýšenie počtu 

rozhodcov, poskytnutej podpory všetkým turnajom, ktoré organizujú kluby v regióne, 

c) skúšok technickej vyspelosti organizovaných SsZK (2x) , kvalitatívnej úrovne skúšaných cvičencov, 

d) školenia rozhodcov, poďakovaniu za jeho organizáciu, informácii o zvyšovaní kvalifikácie  -  

Marek Radúch, KK Dolný Kubín (licencia WKF), Ing. Ondrej Cítenyi, ŠK Karate Kachi Nitra (WKF - 

referee A - obnova) a obnoveniu licencie pre reprezentačných trénerov p. Jozef Poliak a p. Ing. Ján 

Novosad (WKF coach), 

e) reprezentačným výsledkom SsZK na medzinárodnej úrovni (Tomáš Kósa, Laura Palinkášová – 3. 

miesto na ME v Dánsku), vo svetovom pohári Kata TEAM Prievidza – 1. miesto, Dominika Tatárová 

– 3. miesto, 

f) uskutočnenému Plesu karatistov organizovaného v Dolnom Kubíne. 

Na záver prednesenej Správy o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2019 poďakoval 

všetkým členom Výkonného výboru SsZK za ich prácu v roku 2019, p. Ondrejovi Cítenyimu zo 

rozhodcovskú činnosť pre SZK, p. Ing. Ľubomírovi Striežovskému za informatizáciu systémov, a p. 

Ing. Jozefovi Cisárikovi za úspešné ustanovenie do funkcie kontrolóra SZK.   Všetkým prítomným 

zaprial veľa úspechov a zdravia v nadchádzajúcom kalendárnom roku.  

Počas tohto bodu sa na konferenciu SsZK dostavil zástupca KK Krupina , p. Mgr. Ľubomír Výboch, 

čím sa zmenila účasť a pomer uznášaniaschopnosti konferencie.  

 



Zápisnica zo zasadnutia Konferencie Stredoslovenského zväzu karate 
konanej dňa 20. decembra 2019 v Moštenici 

   
3 

Uznesenie č. 3 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 20. decembra 2019: 

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

zväzu karate za rok 2019, tak ako ju predniesol prezident SsZK, p. Jozef Poliak.“  

5.) Správa o hospodárení, Správa Revíznej komisie SsZK.  

Správu predniesol Ing. Vladimír Juško, predseda Revíznej komisie SsZK, predkladaná správa 

Revíznej komisie SsZK so dotýkala kontroly činnosti orgánov Stredoslovenského zväzu karate počas 

posudzovaného roku 2018. 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 ani nepriala žiaden podnet zo strany členskej základne.  

Predkladaná správa Revíznej komisie SsZK za rok 2018 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. 4 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 20. decembra 2019: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate berie na vedomie Správu Revíznej komisie 

Stredoslovenského zväzu karate za rok 2018, tak ako ju predniesol predseda Revíznej komisie SsZK, p. 

Ing. Vladimír Juško.“  

6.) Prijímanie nových členov Stredoslovenského zväzu karate 

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

uplynulé obdobie si nepodal prihlášku za člena Stredoslovenského zväzu karate žiaden športový 

klub.  

7.) Rozpočet na rok 2020 a Súťažný systém s finančným krytím  

Správu o hospodárení SsZK za rok 2019 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. Následne 

sa viedla diskusia ohľadom finančného krytia súťažného systému SsZK na nadchádzajúcu súťažnú 

sezónu.   

Uznesenie č. 5 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 20. decembra 2019: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate berie na vedomie Správu o hospodárení 

Stredoslovenského zväzu karate za rok 2019, tak ako ju predniesol člen Ekonomickej komisie SsZK, p. 

Ing. Jozef Cisárik.“  

8.) Voľba revíznej komisie 

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

poďakovanie Ing. Vladimírovi Juškovi za prácu v Revíznej komisii SsZK, ktorú vykonával nepretržite 

20 kalendárnych rokov. Nakoľko p. Ing. Vladimír Juško ho informoval, že už ďalej do budúcna nemá 

záujem pôsobiť ako jej predseda navrhol mu vyplatiť z prostriedkov zväzu sumu vo výške 500,- € 

(slovom: päťsto euro a nula eurocentov) ako symbolické poďakovanie za jeho svedomitú a náročnú 

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

Za:  18 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 6 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 20. decembra 2019: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje odmenu za dlhoročnú a svedomitú činnosť 

predsedu revíznej komisie SsZK p. Ing. Vladimírovi Juškovi vo výške 500,- € (slovom: päťsto euro a nula 

eurocentov) z prostriedkov zväzu.“  

Prezident SsZK, p. Jozef Poliak navrhol a odporučil prítomným zástupcom členských klubov SsZK, 

aby podporili zloženie novej Revíznej komisie SsZK na nasledujúce 5 ročné funkčné obdobie 

v zložení: 

- predseda: JUDr. Ján Nota, KK Dolný Kubín, 

- člen: Mgr. Peter Jenča, KK MP Brezno, 

- člen: Ing. Vladimír Juško, KK Zvolen.  

Následne dal tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský hlasovať o návrhu na zloženie navrhnutej 

Revíznej komisie SsZK na nasledujúcich 5 rokov  a to tak, že  každej osobe sa hlasovalo samostatne  

a s výsledkom: 

JUDr. Ján Nota, KK Dolný Kubín – predseda Revíznej komisie SsZK 

Za:  18 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Mgr. Peter Jenča, KK MP Brezno – člen Revíznej komisie SsZK 

Za:  18 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Ing. Vladimír Juško, KK Zvolen – člen Revíznej komisie SsZK 

Za:  18 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 7 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 20. decembra 2019: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje ustanovenie Revíznej komisie SsZK na 

nasledujúcich 5 kalendárnych rokov v pracovnom zložení predseda JUDr. Ján Nota, členovia Mgr. Peter 

Jenča a Ing. Vladimír Juško“  
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9.) Diskusia 

 

- p. Mgr. Miroslav Slížik, Phd. navrhol vytvorenie certifikátu pre udeľovanie STV v rámci 

pôsobnosti SsZK, 

 

- p. Jozef Poliak  pozval prítomných na reprezentačný Ples karatistov 2020, ktorý sa uskutoční 

01. februára 2020 v Dolnom Kubíne a rovnako na seminár s p. Šárkou Tomkovou ohľadne 

fyzioterapeutie na nasledujúci deň.  

 

Tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský hlasovať o návrhu p. Jozefa Poliaka o zaviazaní p. Mgr. 

Miroslava Slížika, PhD. a p. Mgr. Tomáša Hybena na vypracovanie grafických návrhov 

navrhovaného certifikátu pre udeľovanie STV v pôsobnosti SsZK a to s výsledkom 

Za:  18 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 8 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 20. decembra 2019: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate zaväzuje p. Mgr. Miroslava Slížika, PhD. a p. Mgr. Petra 

Hybena aby v lehote do ďalšej výročnej konferencie SsZK vypracovali grafické návrhy certifikátov pre 

udeľovanie STV komisármi schválenými SsZK v rámci pôsobnosti SsZK o výbere ktorých rozhodne 

Konferencie SsZK na nasledujúcej výročnej schôdzi“  

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 20. decembra 2019 


