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Správa o činnosti SZKB za obdobie od 3.6.2016 do 

29.4.2017 
 

 V uvedenom období pracoval Výkonný výbor SZKB, ktorý bol zvolený na Valnom 
zhromaždení v Košiciach, 3.6.2016, v zložení Peter Onuščák – prezident, Peter Baláž – 
viceprezident a členovia s hlasom – Michaela Kováčová, Jozef Kolozsy, Marek Melko 
a Lucia Cmárová – s hlasom poradným   . 

 
Odborné komisie pracovali v nasledovnom zložení: 
 
Športovo technická komisia:  
predseda – Jozef Kolozsy, členovia – Zuzana Žarnayová, Liana Hetešová 
 
Rozhodcovská komisia:   
predseda – Michaela Kováčová, členovia – Rastislav Babinčák, Roman Možný. 
 
Trénersko metodická komisia:  
predseda – Marek Melko, repr.tréneri –Matej Kurač – ring, Jozef Kolozsy – tatami,  
skúšobní komisári tech.vyspelosti – predseda – Viktor Žuffa, členovia – Ľuboslav 
Bodor, Roman Štamposký,  
 
Sekretariát – gen. Sekretár – Viliam Sabol, ekonom – Martin Onuščák, asistent – 
Lucia Cmárová 

 
 Matrika: 
 Matrikár – Peter Baláž. 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 Disciplinárna komisia: 
 Predseda – Rastislav Babinčák, členovia – Ľuboš Takáč, Martin Muravský 
 
 Kontrolor – Katarína Vilhanová 

---------------------------------------------------------------- 
Míľniky (rozhodujúce udalosti a činnosti) SZKB v uvedenom období boli nasledovné 

 
SZKB realizovalo 18.roč. medzinárodný turnaj Slovak Open v Bratislave 25.-   
26.2.2017, ktorého sa zúčastnil rekordný počet 868 štartujúcich zo 90 tímov 12 krajín  
Európy. 
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Dňa 4.6.2016 SZKB usporiadal v košickej športovej hale SOŠ Majstrovstvá 

Slovenskej republiky v kickboxe. Do bojov zasiahlo 291 štartujúcich z 19 klubov 
Slovenska. 

 

 WAKO Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov – Dublin (IRE) – 28.8.-3.9.2016  

Na WAKO Majstrovstvách Sveta kadetov a juniorov v kickboxe sa zúčastnila výprava 
Slovenského zväzu kickboxu, ktorú tvorilo 15 pretekárov. 

Záverečný účet výpravy Slovenského zväzu kickboxu na ME bol vynikajúci-
rekordný:  
10 medailí – 3 zlaté – 1 strieborná a 6 bronzových. 

WAKO Majstrovstvá Európy seniorov v kickboxe (lightcontact, low kick, K1 Rules) 

Maribor (SLO) – 25. – 30.10.2016  

Na tomto šampionáte 12 členná slovenská reprezentácia vybojovala fantastické 4 
postupové miesta v K1 žien na Svetové hry 2017 v poľskej Wroclavi (Chochlíková-zlato, 
Petríková, Lucia a Veronika Cmárové - bronzy)  

Záverečná bilancia výpravy Slovenského zväzu kickboxu na MS :  
4 medaily – 1 zlatá a 3 bronzové 

WAKO Majstrovstvá Európy seniorov (kicklight, pointfighting, fullcontact) –  Loutraki 

(GRE), 21. – 27.11.2016 

Na týchto majstrovstvách Európy  sa podarilo získať naším pretekárom 3 strieborné 
a 2 bronzové medaily.  

Sekretariát SZKB 

Generálny sekretár SZKB: Viliam Sabol 
 
Sekretariát SZKB,  sídli v Bratislave v Dome športu na Junáckej ul.6. 

GS plní požiadavky a pokyny prezidenta SZKB ing. ONUŠČÁKA, s ktorým sú 
v pravidelnom kontakte. Hlavnou náplňou – činnosťou GS je administratívna 
činnosť, informovanosť SZKB o všetkých požiadavkách kladených na SZKB zo strany 
MŠVVaŠ, KŠZ SR, SOV, Antidopingovej agentúry SR a ich nasledovné plnenie. 
                                     GS zastupuje SZKB na poradách, seminároch, školeniach a o ich 
obsahu informuje prezidenta SZKB, s ktorým následné plnia a zasielajú jednotlivým 
inštitúciám požadované informácie – podklady. 



  SLOVENSKÝ  ZVÄZ  KICKBOXU  
     ____________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Slovenský zväz kickboxu      IČO:    31 119 247 
Junácka 6       DIČ:    2021571794 
832 80 BRATISLAVA      Web:    http://www.slovak-kickboxing.sk/ 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA     E-mail: onuscak@kickboxing.sk 
 

                                     Najnovšie GS ako znovuzvolený člen VV KŠZ spolupracuje s OV 
o spoločnom projekte – zastrešení všetkých športov pod SOV. Je to dlhodobá činnosť, ale 
podľa väčšiny športového hnutia jedine perspektívne riešenie pre slovenský šport. 
                                     Ďalšou dôležitou úlohou pre GS a prezidenta SZKB je zabezpečiť 
účasť našej výpravy na Svetových hrách neolympijských športov - WROCLAW 2017. 
/ubytovanie, oblečenie, poistenie, doprava atď./ 
                                     GS priebežne kontroluje zabezpečenie najdôležitejšej akcie, ktorú 
SZKB organizuje a to WAKO ME 2018. Momentálne sa vyskytli zo strany dodávateľa 
športových priestorov /hala/ problémy, o ktorých Vás budem informovať na VV SZKB 
29.04.2017.  
                                     GS okrem každodenných rutinách povinnosti v spolupráci 
s prezidentom SZKB rieši problematicky zákon o športe, podľa ktorého sa majú športove 
zväzy  riadiť a v mnohých prípadoch pri jeho plnení nám vznikajú problémy. Ďalšou 
termínovanou mimoriadnou náročnou úlohou, ktorú sa nám podarilo zvládnuť boli Stanovy 
SZKB, ktoré nám po menších úpravách Útvar hlavného kontrolóra športu MŠVVaŠ SR 
schválil. 

 

Záver: 

      Slovenský zväz kickboxu ako jediný oficiálny predstaviteľ amatérskeho kickboxu 
na Slovensku je pevne začlenený v celoštátnych štruktúrach a strešných orgánoch 
športu (Konfederácia športových zväzov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Antidopingová agentúra SR). Prijatím nového Zákona o športe stoja pred 
SZKB nové náročné úlohy, ktoré bude SZKB plniť ako národný športový zväz. 
 
      SZKB má svoje pevné miesto v rodine 150 členských krajín svetovej asociácie 
kickboxu WAKO (World Association Of Kickboxing Organizations) a podporu jej 
vedenia. SZKB presadzuje politiku WAKO smerujúcu rýchlymi krokmi k uznaniu 
MOV (IOC), čoho prejavom je aj účasť WAKO a kickboxingu na Svetových hrách 
v roku 2017 v Poľskej Wroclavi, ktoré sa uskutočnia i so zastúpením 3 reprezentantiek 
SZKB. Tieto kroky výhľadovo vedú k ambícii práce ako člen Slovenského 
olympijského výboru a týmto s definitívne uznaným športovým statusom a finančnou 
stabilitou. 
SZKB má dobré vzťahy so susednými federáciami kickboxu (HUN, POL, CZE, 
UKR...) 
      Zväz realizuje domácu amatérsku súťaž - SZKB Open ligu, medzinárodný turnaj 
Slovak Open, ktorý má svoje pevné miesto v svetovom kalendári WAKO, i domáci 
šampionát - Majstrovstvá SR, ktoré sú vrcholnou domácou majstrovskou súťažou.  
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SZKB podporuje aj finančne jednotlivé kluby pri práci s mládežou prostredníctvom 
dotácií na za účasť športovcov SZKB na vybraných medzinárodných turnajoch 
WAKO uvedených v Kalendári aktivít SZKB. 
SZKB podporuje vrcholných seniorských reprezentantov-medailistov z MS a ME 
prostredníctvom projektu športovcov Top Teamu SZKB. 
SZKB finančne ocenil zisk bodov jednotlivých klubov SZKB v dlhodobej súťaži – 
Open lige SZKB. 
SZKB finančne odmenil úspešných reprezentantov – seniorov a juniorov – medailistov 
z MS a ME.      
SZKB realizuje výber a prípravu reprezentácie v kadetských, juniorských 
i seniorských kategóriách, ako i jej samotnú realizáciu na Majstrovstvách sveta 
a Európy – s veľmi dobrými výsledkami. 
 
      Zväz sa spolupodieľa  na realizácii poloprofesionálnej nadstavby –galavečerov -
prostredníctvom licencie WAKO PRO, pre štart profesionálnej kariéry úspešných 
skúsených amatérskych športovcov, pričom prácu v tejto oblasti bola realizovaná 
vytvorením profesionálnej sekcie SZKB. 
 
      Slovenský zväz kickboxu realizuje odborné vzdelávanie trénerov a rozhodcov 
prostredníctvom akreditovaného programu školení.       
 
Realizáciou všetkých vyššie uvedených činností a oblastí Slovenský zväz kickboxu 
napĺňa úlohy vyplývajúce zo Stanov SZKB a umožňuje úspešnú sebarealizáciu  
a zdravý, harmonický rozvoj osobnosti občanov Slovenskej republiky v tomto športe – 
kickboxe. 
 
V Lučenci dňa 29.apríla 2017.     
         

                                                                             


