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Zápisnica zo zasadnutia Konferencie Stredoslovenského zväzu karate 

konanej dňa 16. decembra 2020 on-line prostredníctvom internetového rozhrania a aplikácie ZOOM 

 

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 SsZK  

5.) Správa o hospodárení, správa Revíznej komisie  

6.) Prijímanie nových členov  

7.) Rozpočet na rok 2021 a Súťažný systém s finančným krytím.  

8.) Diskusia  

9.) Schválenie uznesení  

10.) Ukončenie konferencie 

 

2.) Kontrola mandátov 

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

pomerom 31 členov ku 22 prítomných členov a skonštatoval dosiahnutú uznášaniaschopnosť 

konferencie.   

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

Za:  22 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 1 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2020: 

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

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

 

3.) Voľba pracovných komisií 

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

Dolný Kubín) a skrutátorov p. Mgr. Ľubomíra Striežovského (MŠK KK Žiar nad Hronom) a p. Mgr. 

PhDr. Miroslav Sližika, PhD. (C.B.U.M. - BUDOKAN Zvolen). Následne dal tajomník SsZK, p. Mgr. 

Ľubomír Striežovský hlasovať o tomto návrhu s výsledkom: 

https://www.ff.umb.sk/mslizik/
https://www.ff.umb.sk/mslizik/
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Za:  22 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 2 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2020: 

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

Notu a skrutátorov Mgr. Ľubomíra Striežovského a p. Mgr. PhDr. Miroslava Sližika, PhD.  

4.) Správa o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2020  

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

o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2020 ,v ktorej sa dotkol organizovania súťaží SsZK 

a ich kvalitatívnej úrovne, organizácii Stredoslovenského pohára mládeže a súčasným trendom 

súťažného karate, organizácie skúšok technickej vyspelosti zväzom a to všetko v súvislosti 

s podmienkami protipandemických opatrení a obmedzení, ktoré pretrvávali podstatnú časť 

kalendárneho roka 2020, rovnako vyslovil presvedčenie v obnovenie súťažného života. 

V kalendárnom roku sa podarilo uskutočniť I. kolo Stredoslovenského pohára mládeže vo Zvolene, 

Oravský pohár spoločne s Plesom Karatistov 2020 v Dolnom Kubíne.    

Na záver prednesenej Správy o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2020 poďakoval 

všetkým členom Výkonného výboru SsZK za ich prácu v roku 2020. Všetkým zúčastnením zaprial 

veľa úspechov a zdravia v nadchádzajúcom kalendárnom roku.  

Uznesenie č. 3 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2020: 

„„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 o hospodárení predniesol p. Ing. Jozef Cisárik, člen Ekonomickej komisie SsZK. Informoval 

o účtovnom zostatku zväzu, výkone niektorých činnosti v prospech zväzu prostredníctvom 

možnosti uzatvárať Dohody o výkone dobrovoľnej činnosti. V tejto časti sa do diskusie zapojil PhDr. 

Peter Zbiňovský, PhD. (KK UMB Banská Bystrica), ktorý vyslovil isté obavy o správnosti takéhoto 

postupy a upozornil na možné komplikácie.  

Správu Revíznej komisie predniesol JUDr. Ján Nota, predseda Revíznej komisie SsZK. Predkladaná 

správa Revíznej komisie SsZK so dotýkala kontroly činnosti orgánov Stredoslovenského zväzu 

karate počas posudzovaného roku 2019. 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 2019 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 2019 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.  

 

https://www.ff.umb.sk/mslizik/
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Uznesenie č. 4 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2020: 

Konferencia Stredoslovenského zväzu karate berie na vedomie Správu o hospodárení Stredoslovenského 

zväzu karate za rok 2020, tak ako ju predniesol predseda Ekonomickej komisie SsZK, p. Ing. Jozef Cisárik.“  

Uznesenie č. 5 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2020: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate berie na vedomie Správu Revíznej komisie 

Stredoslovenského zväzu karate za rok 2019, tak ako ju predniesol predseda Revíznej komisie SsZK, p. 

JUDr. Ján Nota.“  

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 2021 a Súťažný systém s finančným krytím  

Následne p. Ing. Jozef Cisárik, člen Ekonomickej komisie SsZK predstavil návrh rozpočtu na 

kalendárny rok 2021 príslušný súťažný systém s finančným krytím. Následná diskusia sa viedla 

ohľadom finančného krytia súťažného systému SsZK na nadchádzajúcu súťažnú sezónu, kde došlo 

ku spoločnému konsenzu o výške štartovného  7,- € na osobu s možnosťou refundácie pomernej 

časti štartovného vo výške 2,- € v prospech člena SsZK po splnení podmienky účasti na súťaži.   

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

Za:  26 hlasujúcich členov (počet prítomných členov sa priebežne zvýšil) 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 6 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2020: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021, súťažný systém 

s finančným krytím na rok 2021, tak ako ju predniesol člen Ekonomickej komisie SsZK, p. Ing. Jozef Cisárik 

v znení prijatého návrhu o výške štartovného a možnosti jeho refundácie.“  

8.) Diskusia 

 

- p. Mgr. Miroslav Slížik, Phd. informoval o počte žiadostí o výkon činnosti skúšobného 

komisára (41) spoločne s novým systémom licencii, 

 

- p. Mgr. Dušana Augustovičovú, PhD informovala o začiatku programu parakarate 

a podmienkach jeho realizácie.   

 

9.) Schválenie uznesení 

Tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský dal hlasovať o všetkých uzneseniach, ktoré vyplynuli 

z priebehu dnešnej Konferencie ako o celku a to s výsledkom: 
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Za:  26 hlasujúcich členov 

Proti:  0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

 

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 

 

On-line prostredníctvom internetového rozhrania a aplikácie ZOOM, dňa 16. decembra 2020 


