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Z á p i s n i c a  č.  07 / 2016 
z porady Výkonného výboru SZKB zo dňa 8.12.2016 

konaného v Košiciach 
 
 
Prítomní :   Ing. Onuščák – prezident, Bc. Baláž – viceprezident, Mgr. Melko – člen, 
          Ing. Kováčová – člen, Kolozsy – člen, Bc. Cmárová – člen, Mgr. Vilhanová –
          kontrolór 

         

Ospravedlnení :    0 
Neospravedlnení :  0 
 
 
P r o g r a m  :   
  

1. Otvorenie a schválenie programu VV 
2. Predbežný rozpočet a kalendár podujatí SZKB na rok 2017 
3. Termínový kalendár ŠTK 
4. TMK 
5. Návrh na prerozdelenie štátneho príspevku v zmysle zákona pre kluby SZKB 
6. Návrh smernice pre činnosť SZKB PRO 
7. Rôzne  

 

 
K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu VV 
 
 Otvorenie VV SZKB vykonal Ing. Onuščák, v ktorom privítal všetkých zúčastnených, 
predložil návrh programu zasadnutia, ktorý bol schválený jednomyseľne.   
 
 
 
K bodu 2 – Predbežný rozpočet a kalendár podujatí SZKB na rok 2017 
 

VV prerokoval a schválil kalendár podujatí SZKB a predbežný rozpočet na rok 2017.  
Kalendár podujatí SZKB na rok 2017- finančná podpora klubov -  v Prílohe č.1 
 
 
K bodu 3 – Termínový kalendár ŠTK 

 
ŠTK predložil návrh domácich súťaží a ich rozdelenie, ktoré sú zahrnuté v prílohe č.1–  

Kalendár podujatí SZKB pre rok 2017. 
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K bodu 4 – TMK 
 

TMK predložil návrh nominačných a zahraničných turnajov (viď príloha č.1 - Kalendár 
podujatí SZKB pre rok 2017), a Nominačný kľúč pre reprezentáciu SZKB na rok 2017 – viď 
príloha č. 2. 

 
 
 

K bodu 5 – Návrh na prerozdelenie štátneho príspevku v zmysle zákona pre kluby 
SZKB 2017 
 
 VV prerokoval návrh. 
 

 
 

K bodu 6 - Návrh smernice pre činnosť SZKB PRO 
 

VV prerokoval návrh a schválil Smernicu pre profesionálnu časť SZKB PRO – viď prí-
loha č. 3 a Ekonomickú smernicu pre činnosť SZKB PRO – viď Príloha 4.4 

 
 
 

K bodu 7 – Rôzne 
 
 VV prerokoval žiadosť o uznanie trénerskej kvalifikácie p. Bonka. VV túto kvalifikáciu 
nespochybňuje, ale v zmysle zákona SR, akreditačného projektu a interných smerníc SZKB, 
ktoré platia pre všetkých členov SZKB – pre vydanie akreditovaného trénerskeho osvedčenia 
je potrebné splniť všetky požiadavky, vrátane preškolenia a zaplatenia všetkých poplatkov.  
 
 
 VV schvaľuje a prijíma nových členov – Glory Sport Gym Trnava, Goral Gym Spišské 
Hanušovce, Assassin Gym Bytča – za členov SZKB. Klubom boli zaslané akceptačné listy ako 
aj všetky ďalšie pokyny. Tieto kluby budú zaradené do adresára klubov SZKB na webe SZKB. 
 
 
 VV prijal správu Organizačného výboru ME 2018, v ktorej sa konštatuje, že ME 2018 
prebehnú v dňoch 13.-20.10.2018 v Olympijskom športovom centre X-Bionic Sphere v Šamo-
ríne – Čilistove, a že o tejto skutočnosti bolo informované WAKO Europe a WAKO IF.  
 
Zo strany vedenia WAKO bude avizovaná a realizovaná inšpekčná cesta na miesto konania ME 
2018, a to v priebehu roka 2017. 
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 VV akceptoval správu o kontrolnej činnosti zo dňa 24.10.2016 zaslanej kontrolórom 
SKZB. Zistené nedostatky berie VV SZKB na vedomie a budú odstránené.  
 
 
 
 

 
 
V Košiciach dňa 8.12.2016 

                                                                                        
 

Príloha: 

 - Prezenčná listina zo Zasadnutia VV SZKB v Košice 8.decembra 2016 

- prílohy:  

 - Príloha č.1 – Kalendár podujatí SZKB pre rok 2017 – finančná podpora klubov 

 - Príloha č.2 - Nominačný kľúč pre reprezentáciu SZKB pre rok 2017 

 - Príloha č.3 – Smernica pre činnosť SZKB PRO 

 - Príloha č.4 – Ekonomická smernica pre činnosť SZKB PRO 


