SLOVENSKÝ ZVÄZ KICKBOXU
____________________________________________________________________

Z á p i s n i c a č. 6 / 2017
z porady Výkonného výboru SZKB zo dňa 12.-13.12.2017
konaného v Šamoríne- Čilistove

Prítomní :

Ing. Onuščák – prezident, Bc. Baláž – viceprezident, Mgr. Melko – člen, Ing.
Kováčová – člen, Kolozsy – člen, Bc. Cmárová – člen, Mgr. Vilhanová – kontrolór, Sabol – gen. sekretár

Ospravedlnení : 0
Neospravedlnení : 0
Program :

1. Otvorenie a schválenie programu VV
2. Kontrola čerpania financií SZKB 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
3. Kalendár aktivít SZKB pre rok 2018
4. Informačný systém v športe, nové požiadavky MŠVVaŠ SR a NŠC
5. ME 2018 – stav príprav, zhodnotenie
6. 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 čerpania financií SZKB 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
VV prerokoval a schválil stav čerpania finančných prostriedkov do konca roka 2017 a
prerokoval predbežný rozpočet SZKB na rok 2018.
K bodu 3 – Kalendár aktivít SZKB pre rok 2018
VV schválil kalendár aktivít SZKB pre rok 2018 (príloha č. 1).

K bodu 4 – Informačný systém v športe, nové požiadavky MŠVVaŠ SR a NŠC
P. Baláž – matrikár SZKB, informoval VV SZKB o nových požiadavkách kladených
na národné športové zväzy ohľadne informačného systému v športe, na základe ktorých oboznámi všetky kluby s povinnosťami voči novému registru do konca januára 2018.
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K bodu 5 – ME 2018- stav príprav, zhodnotenie
VV SZKB prijal a prerokoval správu OV ME 2018, a vzhľadom na pretrvávajúce
problémy so športovou halou v x-bionicsphere v Šamoríne bol určený piatok 15.12.2017 ako
posledný termín doručenia návrhu zmluvy s garanciami zo strany X-Bionicsphere. V opačnom prípade akceptuje zmenu miesta konania WAKO ME 2018 do 22.12.2017.
K bodu 6 – Rôzne
-

P. Kolozsy prerokuje zmenu informačného, registračného a súťažného systému od
nového dodávateľa a predloží návrh zmien do konca roku 2017.

-

VV schválil, že Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a trénerov za rok 2017
sa uskutoční v Trenčíne dňa 19. januára 2018.
Reprezentační tréneri predložia návrhy nominácií, na základe ktorých bude zaslaná
pozvánka klubom a jednotlivcom.

-

P. Kolozsy zabezpečí dodanie ocenení pre najúspešnejších športovcov, trénerov,
rozhodcov a kluby na Vyhodnotenie d§ňa 19.1.2018 v Trenčíne.

-

sl. Cmárová L. predloží návrh novej Ekonomickej smernice SZKB do 19. januára
2018.

-

Predseda TMK p. Melko spolupráci s hlavným skúšobným komisárom SZKB p.
Žuffom pripravia zmenu Skúšobného poriadku pre možnosti skúšok v kluboch

V Čilistove, dňa 13.12.2017.

Príloha:
- Prezenčná listina zo Zasadnutia VV SZKB v Šamoríne - Čilistove 12-13.decembra 2017
- príloha 1 – Kalendár aktivít SZKB pre rok 2018
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