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Zápisnica zo zasadnutia Konferencie Stredoslovenského zväzu karate konanej dňa 

16.decembra 2022 

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. 

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 2022 a Súťažný systém s finančným krytím.  

8.) Voľba prezidenta SsZK a členov Výkonného výboru SsZK 

9.) Diskusia  

10.) Schválenie uznesení  

11.) Ukončenie konferencie 

2.) Kontrola mandátov 

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

pomerom 33 členov ku 21 prítomných členov, čo predstavuje 64% a skonštatoval dosiahnutú 

uznášaniaschopnosť konferencie. 

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 16. decembra 2022: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje program dnešnej Konferencie SsZK, 

tak ako ho predniesol tajomník SsZK, p. Mgr. Ľubomír Striežovský.“ 

3.) Voľba pracovných komisií  

P. Mgr. Ľubomír Striežovský, tajomník SsZK navrhol za zapisovateľa Konferencie SsZK pani Mgr. 

Evu Radúchovú (AK Dolný Kubín) a skrutátorov p. Mgr. Ľubomíra Striežovského (MŠK KK Žiar 

nad Hronom) a p. Ing. Jozefa Cisárika (Karate klub Žilina). Za mandátovú komisiu navrhol p. 

Radúcha, p. Nemčoka a pani Glatzovú. Návrhovú komisiu zastupovali p. doc. Mgr. PhDr. 

Miroslav Sližik, PhD., p. Ing. Ondrej Citényi a p. Ing. Jozef Cisárik. 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 16. decembra 2022:  

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje za zapisovateľa Konferencie SsZK pani 

Mgr. Evu Radúchovú a skrutátorov Mgr. Ľubomíra Striežovského a p. Ing. Jozefa Cisárika. 

4.) Správa o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2022  

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

o činnosti Stredoslovenského zväzu karate za rok 2022 ,v ktorej sa dotkol organizovania súťaží 

SsZK a ich kvalitatívnej úrovne, organizácii Stredoslovenského pohára mládeže, organizácie 

skúšok technickej vyspelosti zväzom (Žiar nad Hronom, Terchová),vyjadril sa k výsledkom 

našich pretekárov v zahraničí a k úspešným výsledkom na MS kadetov, juniorov a U21 a ME 

seniorov za rok 2022. Na záver prednesenej Správy o činnosti Stredoslovenského zväzu karate 

za rok 2021 poďakoval všetkým členom SsZK za ich prácu v roku 2022. Všetkým zúčastnením 

zaprial veľa úspechov a zdravia v nadchádzajúcom kalendárnom roku. 

Uznesenie č. 3 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2022: 

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

Stredoslovenského zväzu karate za rok 2022, tak ako ju predniesol prezident SsZK, p. Jozef 

Poliak.“ 

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

Správu Revíznej komisie predniesol p Ing. Vladimír Juško PhD, člen Revíznej komisie SsZK. 

Predkladaná správa Revíznej komisie SsZK so dotýkala kontroly činnosti orgánov 

Stredoslovenského zväzu karate počas posudzovaného roku 2022. 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 2022 ako aj inej súvisiacej ekonomickej evidencie. Revízna 

komisia SsZK nemala za posudzované obdobie žiadne výhrady voči činnosti orgánov SsZK ani 

neprijala žiaden podnet zo strany členskej základne.  

Uznesenie č. 4 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2022: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate berie na vedomie Správu Revíznej komisie 

Stredoslovenského zväzu karate za rok 2022, tak ako ju predniesol člen Revíznej komisie SsZK, 

p. Ing. Vladimír Juško PhD.“ 

6.) Prijímanie nových členov Stredoslovenského zväzu karate  

P. Mgr. Ľubomír Striežovský, tajomník SsZK predniesol prítomným zástupcom členských 

klubov SsZK, že za uplynulé obdobie si podali prihlášku za člena Stredoslovenského zväzu 

karate 1 športový klub. Následne dal p. Mgr. Ľubomír Striežovský, tajomník SsZK, hlasovať o 

prijatí za člena SsZK  Karate klub HAKUCURU s výsledkom: 
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Za:   15 hlasujúcich členov  

Proti:   3 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  3 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 5 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2022: 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate prijíma za riadneho člena SsZK Karate klub 

HAKUCURU. 

7.) Rozpočet na rok 2023 a Súťažný systém s finančným krytím 

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

kalendárny rok 2023 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 18,- € na osobu s možnosťou refundácie 

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

na súťaži. Predniesol návrh na poskytnutie náhrady na materiálne zabezpečenie 

dobrovoľníkov na súťaži, ktorá je uvedená v smernici na súťažný systém SsZK a jeho finančné 

krytie pre rok 2023. 

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. 6 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2022:  

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2023, súťažný 

systém s finančným krytím na rok 2023, tak ako ju predniesol člen Ekonomickej komisie SsZK, 

p. Ing. Jozef Cisárik v znení prijatého návrhu o výške štartovného a možnosti jeho refundácie.“ 

8.) Voľba prezidenta SsZK a členov Výkonného výboru SsZK  

P. Mgr. Ľubomír Striežovský, tajomník SsZK predniesol prítomným zástupcom členských 

klubov SsZK návrh na prezidenta SsZK p. Jozefa Poliaka a členov Výkonného výboru SsZK p. Ing. 

Jozefa Cisárika, p. Prof. RNDr. Františka Kačíka, PhD., p. Mgr. Ľubomíra Striežovského, p. Ing. 

Ondreja Cítenyiho, p.doc. Mgr. PhDr. Miroslava Sližika, PhD., pani Luciu Pavlíkovú.  

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

výsledkom: 

Za:   16 hlasujúcich členov  

Proti:   0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  5 hlasujúcich členov 

Uznesenie č. 8 Konferencie Stredoslovenského zväzu karate zo dňa 16. decembra 2022:  



Zápisnica zo zasadnutia Konferencie Stredoslovenského zväzu karate konanej dňa 16. decembra 2022 

 
 

„Konferencia Stredoslovenského zväzu karate schvaľuje návrh na prezidenta SsZK p. Jozefa 

Poliaka a členov Výkonného výboru SsZK p. Ing. Jozefa Cisárika, p. Prof. RNDr. Františka Kačíka, 

PhD., p. Mgr. Ľubomíra Striežovského, p. Ing. Ondreja Cítenyiho, p.doc. Mgr. PhDr. Miroslava 

Sližika, PhD. a pani Luciu Pavlíkovú.“ 

9.) Diskusia 

P.doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. predniesol návrh na vzhľad diplomov pre udelenie 

licencií na technické stupne DAN, ktoré následne dal odhladovať s výsledkom: 

Za:   21 hlasujúcich členov  

Proti:   0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

Bol prednesený návrh na poskytnutie adekvátnej stravy  a priestoru pre rozhodcov na 

súťažiach. 

Ďalej bol prednesený návrh na seminár pre skúšobných komisárov – prípravu metodiky pre 

skúšajúcich komisárov by si zobral na starosť p.doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. 

Bol prednesený návrh na zmenu úhrady štartovného na súťažiach formou bankového 

prevodu.  

10.) 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: 

Za:   21 hlasujúcich členov  

Proti:   0 hlasujúcich členov 

Zdržal sa:  0 hlasujúcich členov 

11.) 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: 

Mgr. Eva Radúchová 
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