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Z á p i s n i c a  č. 05/  2017 
z porady Výkonného výboru SZKB zo dňa 19.09.2017 

  konaného v  Košiciach  
 
 

P r í t o m n í :  Onuščák – prezident, Baláž – viceprezident, Kolozsy – člen, Melko – 
člen, L. Cmárová – člen, Kováčová – člen – online, Vilhanová – kontrolór, Sabol – gen. 
sekretár 

Ospravedlnení : 0 

Neospravedlnení : 0 
 
P r o g r a m : 

 

1. Otvorenie, návrh a schválenie programu VV 
2. Kontrola úloh z poslednej porady VV 
3. Kontrola čerpania rozpočtu SZKB za obdobie 1.1. – 15.9.2017 
4. Správa reprezentačného trénera z ME juniorov a kadetov 2017 v Skopje, Macedónsko 
5. MS seniorov v Budapešti, Maďarsko 
6. Predbežný kalendár aktivít SZKB 2018 
7. Návrh na disciplinárne konanie – S. Gaži 
8. Správa kontrolóra z pracovného stretnutia u hlavného kontrolóra športu SR  
9. Matrika – informácie zo školenia na MŠVVaŠ  
10. ME 2018 Bratislava – informácie  
11. Rôzne  

 
K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu VV 

 

Otvorenie VV SZKB vykonal p. Onuščák, v ktorom privítal všetkých zúčastnených, 
predložil návrh programu zasadnutia, ktorý bol schválený jednomyseľne. 

 
K bodu 2 – Kontrola úloh z poslednej porady VV 

  
 VV vykonal kontrolu úloh z poslednej porady VV- konštatoval, že väčšina úloh bola 
splnená a niektoré ešte trvajú. 
 

K bodu 3 – Kontrola čerpania rozpočtu SZKB za obdobie 1.1. – 15.9.2017 
 

VV prerokoval informáciu o čerpaní rozpočtu SZKB a schválil jeho doterajšie 
čerpanie.  

 
 

K bodu 4 – Správa reprezentačného trénera z ME juniorov a kadetov 2017 v Skopje, 

Macedónsko 
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SZKB v zmysle plánu zrealizoval výpravu SZKB na ME juniorov a kadetov v 
macedónskom Skopje, ktorá dosiahla veľmi dobré výsledky a získala spolu 10 medailí (5 
strieborných a 5 bronzových medailí). Zároveň došlo v jednom prípade k porušeniu ustanovení 
Nominačného listu na ME juniorov a kadetov, konkrétne u reprezentanta Saymonda Gažiho. 
K výjazdu na ME jun.&kad. bola predložená správa reprezentačného trénera – príloha č. 1  

 
Na základe Nominačného listu na ME jun.&kad. a výsledkov – jednotlivých 

medailových umiestnení – bude prerozdelený refundačný balíček, ktorý bol stanovený na 1 000 
€, a úmerná finančná čiastka, vyrátaná podľa stanoveného kľúča, bude z tohto refundačného 
balíka zaslaná na kluby. 

 
 
K bodu 5 – MS seniorov v Budapešti, Maďarsko 
 

 Reprezentačný tréner predložil návrh širšej nominácie reprezentantov na výberové 
sústredenie pred MS seniorov v Budapešti. Realizácia sústredenia bude v dvoch častiach a to 
nasledovne: 
 
30. 9. 2017 Prešov – tatami pretekári,  
7. 10. 2017 Lučenec – ringoví pretekári,  
 
pričom pozvánka na sústredenie bude zaslaná na kluby. 
 
K bodu 6 – Predbežný kalendár aktivít SZKB 2018 
 
 VV prejednal predbežný kalendár aktivít SZKB na rok 2018 a organizáciu domácich 
súťaží a dohodol sa na kompletizácii kalendára v priebehu novembra- decembra 2017. 
 Záujemcovia o organizovanie jednotlivých kôl ligy a MSR budú vyzvaní na predloženie 
žiadosti. 
  

K bodu 7 –  Návrh na disciplinárne konanie – S. Gaži 
 
 VV na základe správy reprezentačného trénera za porušenie ustanovení Nominačného 
listu na ME juniorov a kadetov v Skopje v dátume 2.-10.9.2017 a neospravedlnené 
nenastúpenie na zraz výpravy SZKB žiada o disciplinárne konanie voči juniorskému 
reprezentantovi Saymondovi Gažimu (BC Steel Fist Košice). Žiadosť o disciplinárne konanie 
bude zaslaná na Disciplinárnu komisiu SZKB.      
 
  
K bodu 8 – Správa kontrolóra z pracovného stretnutia u hlavného kontrolóra 
športu SR  
 
 Kontrolórka SZKB predložila správu/ informácie zo stretnutia u hlavného kontrolóra – 
príloha č. 2 
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K bodu 9 – Matrika – informácie zo školenia na MŠVVaŠ 
 

Predseda Matriky SZKB predložil informácie zo školenia na MŠVVaŠ. Matrika zašle 
výzvu všetkým klubom na vyplnenie a spätné zaslanie tabuliek členov klubu v zmysle 
usmernenia do stanoveného dátumu.  

 
 

K bodu 10 – ME 2018 Bratislava – informácie 
 
 Generálny sekretár predniesol informácie o prebiehajúcich prípravách na ME 2018, 
ktoré sa budú konať v Bratislave/ Šamorín-Čilistov. VV stanovil stretnutie Organizačného 
výboru (OV) pre ME Bratislava 2018 v priebehu októbra 2017.  
 
K bodu 11 – Rôzne 

 
Predseda Trénersko- metodickej komisie predložil návrh na usporiadanie 1. časti 

školenia trénerov  1., 2., 3. stupňa, ktoré sa uskutoční v dňoch 28.-29.októbra 2017 na UMB v 
Banskej Bystrici. 

 
Pozvánka na školenie bude zverejnená a zaslaná na kluby.  

 
VV stanovil úlohu – pripraviť propozície a reklamné predmety (bannery a tlačoviny – 

plagáty) na Medzinárodný turnaj Slovak Open 2018 do dátumu MS seniorov v Budapešti (3.-
12.11.2017). 

 
 VV prijal informáciu o úspechu SZKB na poli športovej diplomacie a to z dôvodu 
zvolenia členky VV SZKB Michaely Kováčovej za členku Výkonného výboru WAKO Europe 
na Valnom zhromaždení WAKO Europe konaného dňa 4.9.2017 počas ME jun.&kad. v 
macedónskom Skopje. Zároveň jej týmto k zvoleniu gratuluje! 
 
 VV bol informovaný o nadviazaní spolupráce SZKB so Slovenskou Muay Thai 
Asociáciou (SMTA) – oficiálnym zástupcom thajského boxu (muay thai) a svetovej organizácie 
IFMA na Slovensku, ktorá sa oficiálne začala podpísaním a prijatím Memoranda o porozumení, 
ku ktorému došlo v Moštenici dňa 23.8.2017.  
  

V Košiciach, dňa 19. septembra 2017. 

 

 


