SLOVENSKÝ ZVÄZ KICKBOXU
____________________________________________________________________

Z á p i s n i c a č. 04/2018
z porady Výkonného výboru SZKB zo dňa 1.12.2018
konaného v Prešove
Prítomní : Ing. Peter Onuščák – prezident, Bc. Peter Baláž – viceprezident, Jozef Kolozsy –
člen, Mgr. Marek Melko – člen, Ing. Michaela Kováčová – člen, Mgr. Lucia Cmárová – člen,
Viliam Sabol – generálny sekretár
Ospravedlnení : 1 - Mgr. Katarína Vilhanová – kontrolórka
Neospravedlnení : 0
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu VV SZKB
2. Vyhodnotenie ME Bratislava 13.-21.10.2018 a ME Maribor 19.-24.11.2018
3. Predbežné zúčtovanie a ukončenie fiškálneho roka 2018
4. Návrh rozpočtu SZKB na rok 2019
5. Kalendár aktivít SZKB pre rok 2019, nový Súťažný poriadok SZKB 2019
6. Slovak Open 2019
7. EUSA univezitné Majstrovstvá Európy v bojových športoch 2019, Zagreb 30.7.4.8.2019
8. Rôzne
K bodu 1 - Otvorenie, kontrola úloh a schválenie programu VV
Otvorenie VV SZKB vykonal prezident SZKB p. Onuščák, v ktorom privítal všetkých
zúčastnených, predložil návrh programu zasadnutia, ktorý bol schválený jednomyseľne.
K bodu 2 – Vyhodnotenie ME Bratislava 13.-21.10.2018 a ME Maribor 17.-24.11.2018
VV SZKB vyhodnotil obe časti európskych šampionátov – ME v Bratislave (SVK) 13.21.10.2018 (KL,LK,K1) a ME v Maribore (SLO) 17.-24.11.2018 (PF,LC,FC) nasledovne:
ME Bratislava 13.-21.10.2018 – disciplíny KL, LK, K1
Organizácia prvej časti Majstrovstiev Európy v domácom prostredí – v bratislavskej
Hant aréne – umožnila SZKB vytvorenie širokej reprezentačnej výpravy v počte 29 pretekárov.
Medailovú bilanciu tohto európskeho šampionátu, kde slovenskí pretekári vybojovali 4
zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily je možné považovať za najúspešnejšiu v histórii
SZKB.
Medailové umiestnenia menovite:
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1.miesto – Marek Karlík KL mužov -74kg – tatami (Panter Prešov)
1.miesto – Veronika Cmárová LK žien -65kg – ring (Guard Košice)
1.miesto – Alexandra Filipová LK žien -70kg – ring (Ladies Victory Club Košice)
1.miesto – Monika Chochlíková K1 žien -52kg – ring (Victory gym Trenčín)
2.miesto – Sofia Adamečková KL žien -65kg – tatami (Panter Prešov)
2.miesto – Lucia Cmárová K1 žien -60kg – ring (Guard Košice)
3.miesto – Dominika Karchová KL žien -50kg – tatami (BAO Humenné)
3.miesto – Ján Soták KL mužov -94kg – tatami (Panter Prešov)
Úspešnosť šampionátu na domácej pôde bola podčiarknutá výborne zvládnutou
organizáciou a bezproblémovým priebehom celých majstrovstiev. Veľmi pozitívne ohlasy na
vysokú organizačnú úroveň boli zaznamenané od prezidentov národných federácií a tiež na
MŠVVaŠ SR.
ME Maribor (SLO) 17.-24.11.2018 – disciplíny PF, LC, FC
Druhá časť majstrovstiev Európy aj napriek výprave niekoľkonásobne menšej oproti
prvej časti (5 pretekári) priniesla úspech v podobe 1 striebornej a 1 bronzovej medaily:
2.miesto – Dominika Karchová LC žien -50kg – tatami (BAO Humenné)
3.miesto – Alexandra Filipová FC žien -70kg – ring (Ladies Victory Club Košice)
Zo strany reprezentačných trénerov p. Kolozsyho – tatami a p. Kurača – ring boli
vyjadrené nádejné predpoklady o potenciálne úspešných pretekároch v budúcnosti aj z radov
reprezentačných nováčikov, je však potrebné, aby títo pracovali v užšej spolupráci so SZKB a
reprezentačnými trénermi a v zmysle pravidiel WAKO a taktiež zúčastňovali sa
reprezentačných akcií a navrhovaných významných turnajov počas celého roka uvedených
v Kalendári aktivít SZKB.
Celkový výsledok zo seniorských vrcholov (obe časti ME) je v počte 10 medailí – 4
zlaté, 3 strieborné a 3 bronzové medaily, čo by sa malo prejaviť na posune Slovenskej republiky
v rebríčku hodnotenia krajín smerom nahor.
ME organizované SZKB v Bratislave a tiež športové výsledky vynikajúcim spôsobom
prezentujú pretekárov aj SZKB na domácej pôde.
Pozitívum organizovania šampionátu na Slovensku pre členskú základňu SZKB je
prerozdelenie časti dodaných chráničov sponzormi šampionátu – firmami TOPTEN a SAP.
Tieto budú prerozdelené medzi členské kluby podľa stanoveného kľúča, získaných bodov
a umiestnenia v lige SZKB za rok 2018 a odovzdané jednotlivým klubom vo februári na turnaji
Slovak Open 2019 v Bratislave.
VV na základe úspechov dosiahnutých na vrcholných mládežníckych aj seniorských
šampionátoch (MS juniorov a kadetov a obe časti ME seniorov) v roku 2018 prerokoval
a schválil odmeny realizačnému tímu reprezentácie SR nasledovne:
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Jozef Kolozsy – 1000 €
Peter Onuščák – 1000 €
Matej Kurač – 600 €
Slovenský zväz kickboxu vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o pomoc pri organizovaní úspešného šampionátu
Majstrovstiev Európy v Bratislave.
Hlasovanie k bodu 2: ZA – 5 hlasov (Onuščák, Baláž, Kováčová, Melko, Kolozsy), PROTI –
0 hlasov, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1(Cmárová).

K bodu 3 – Predbežné zúčtovanie a ukončenie fiškálneho roka 2018
VV na základe podkladov o čerpaní finančných prostriedkov SZKB v roku 2018
prerokoval ekonomický stav SZKB a schválil doterajšie čerpanie financií.
VV prerokoval a schválil príspevok za realizáciu činnosti Centier talentovanej mládeže.
Hlasovanie k bodu 3: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0 hlasov, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL –
1.
K bodu 4 – Návrh rozpočtu SZKB na rok 2019
VV prerokoval predbežný rozpočet SZKB na rok 2019. Finálna forma rozpočtu SZKB
na rok 2019 bude schválená po zverejnení príspevkov uznaným športom (PUŠ) pre jednotlivé
športy schválených MŠVVaŠ SR.

K bodu 5 - Kalendár aktivít SZKB pre rok 2019, nový Súťažný poriadok
VV schválil Kalendár aktivít SZKB pre rok 2019 (príloha č. 1), ktorý zahŕňa nové
projekty – „Turnaj olympijských nádejí“ pre mládež do 23 rokov a „Noc šampiónov SZKB
PRO“.
Vzhľadom na plánovaný nový koncept rozvoja športu pre mládež do 23 rokov je možné
zo strany členských klubov podať návrh na organizovanie športovej akcie s názvom „Turnaj
olympijských nádejí“, ktoré budú organizované na regionálnej či mestskej úrovni a o jeho
zavedenie do Kalendára aktivít SZKB pre rok 2019 do konca roka 2018.
Predseda ŠTK p. Kolozsy predložil VV SZKB na schválenie nový Súťažný poriadok
pre súťaže organizované SZKB v roku 2019 (príloha č. 2).
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Hlasovanie za predbežný Kalendár aktivít SZKB pre rok 2019: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0
hlasov, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1.

Hlasovanie za nový Súťažný poriadok: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0 hlasov, ZDRŽAL SA – 0,
NEHLASOVAL – 1.

K bodu 6 - Slovak Open 2019
VV prerokoval a schválil miesto, čas a formát medzinárodného turnaja v kickboxe
Slovak Open 2019 (Memoriál L. Tótha), ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-17.2.2019 v športovej
hale Mladosť v Bratislave.
Hlasovanie k bodu 6: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0 hlasov, ZDRŽAL SA – 0,
NEHLASOVAL – 1.

K bodu 7 - EUSA univerzitné Majstrovstvá Európy v bojových športoch 2019
Prvýkrát v histórii sa kickbox spolu s ďalšími olympijskými bojovými športami – judo,
karate a taekwondo – predstaví na EUSA univerzitých Majstrovstvách Európy v bojových
športoch, ktoré sa uskutočnia v chorvátskom Záhrebe v termíne 30.7.-4.8.2019.
WAKO a SZKB majú veľký záujem zúčastniť sa týchto univerzitných ME v čo
najväčšom počte študujúcich univerzitných pretekárov v kickboxe (členov SZKB), preto VV
SZKB poveril generálneho sekretára SZKB p.Sabola a prezidenta SZKB p.Onuščáka na ďalšie
rokovania s národnou organizáciou zastrešujúcou univerzitný šport – Slovenskou asociáciou
univerzitného športu (SAUŠ).
Hlasovanie k bodu 7: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0 hlasov, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL –
1
K bodu 8 - Rôzne
Prvé aktivity v roku 2019
VV prerokoval a schválil prípravu prvých aktivít v roku 2019 podľa Kalendára aktivít
pre rok 2019.
V prvej polovici mesiaca január sa uskutoční reprezentačný zraz pre tatami športy, na
ktorý budú nominovaní športovci pozvaní emailom prostredníctvom svojich klubových
zástupcov.
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov, trénerov a rozhodcov SZKB za rok 2018 sa
uskutoční v predvečer 1. kola Open ligy SZKB v Košiciach. Najúspešnejší športovci, tréneri
a rozhodcovia budú vybraní na základe návrhu reprezentačných trénerov a predsedu
Rozhodcovskej komisie SZKB. Pozvánky na slávnostné vyhodnotenie budú zaslané emailom
predsedom klubov jednotlivých nominovaných športovcov, trénerov a rozhodcov.
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Úmrtie prezidenta svetovej federácie WAKO prof. Borislava Peleviča, nová prezidentka
WAKO
SZKB s hlbokým zármutkom oznamuje členskej základni, že dňa 25. októbra 2018
v skorých ranných hodinách zomrel vo veku nedožitých 62 rokov prezident WAKO, Prof.
Borislav Pelevič.
Za SZKB bol zaslaný oficiálny kondolenčný list na adresu kancelárie WAKO IF.
Počas posledných ME v Maribore bola na zasadnutí Výkonného výboru WAKO IF
zvolená zo dočasnú prezidentku WAKO IF Francesca Falsoni (ITA).
Nový, oficiálny prezident WAKO IF bude zvolený 2.2.2019 na zasadnutí Valného
zhromaždenia WAKO IF v talianskom Miláne.

WAKO kickboxing je uznaným športom Medzinárodným olympijským výborom (MOV)
30.11.2018 bola amatérskému WAKO kickboxu oznámená mimoriadne potešujúca
a dlho očakávaná správa.
Kickbox bol spolu s ďalšími športami na zasadnutí VV MOV v Tokiu uznaným športom
Medzinárodným olympijským výborom. Je to pre kickbox splnenie dlho vytýčeného cieľa,
ktorý by mal priniesť amatérskemu kickboxu aj na Slovensku významnejšie miesto a
postavenie v rámci slovenského športu.

V Prešove, dňa 1.decembra 2018.

Príloha:
- Prezenčná listina zo Zasadnutia VV SZKB v Prešove, dňa 1.12.2018
- Kalendár aktivít SZKB pre rok 2019 – príloha č. 1
- Súťažný poriadok SZKB na rok 2019 – príoha č. 2
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