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Správa o činnosti SZKB za obdobie od 1.1.2015 do 

31.12.2015 
 

 
 Počas roka 2015 pracoval Výkonný výbor SZKB, ktorý bol zvolený na Valnom 
zhromaždení v Lučenci, 2.6.2012, v zložení Peter Onuščák – prezident, Marek Melko – 
viceprezident a členovia – Michaela Kováčová, Jozef Kolozsy a Rastislav Babinčák . 

 
Odborné komisie pracovali v nasledovnom zložení: 
 
Športovo technická komisia:  
predseda – Jozef Kolozsy, členovia – Zuzana Žarnayová, Marcel Fazekáš, Liana   
Hetešová 
 
Rozhodcovská komisia:   
predseda – Marek Melko, členovia – Viktor Žuffa, Roman Možný. 
 
Trénersko metodická komisia:  
predseda – Marek Melko, repr.tréner –Matej Kurač – ring, skúšobní komisári 
tech.vyspelosti – predseda – Viktor Žuffa, členovia – Marek Melko, Ľuboslav Bodor, 
školenia trénerov a rozhodcov – Marek Melko, Michaela Kováčová 

 
 Matričná komisia: 
 predsedníčka – Katarína Vilhanová, členovia – Michaela Kováčová, Martin Furinda 
 
 Disciplinárna komisia: 
 Predseda – Rastislav Babinčák, členovia – Milan Králik, Ľuboš Takáč, Marek Láska,  

Patrik Bodnár 
 
 
Míľniky (rozhodujúce udalosti a činnosti) SZKB minulého roka boli nasledovné 
 
SZKB realizovalo medzinárodný turnaj Slovak Open v B.Bystrici 19.- 21.2.2015, 

ktorého sa zúčastnil počet 577 pretekárov zo 66 tímov 10 krajín Európy. 
 
Dňa 14.6.2014 SZKB usporiadal v lučeneckej mestskej športovej hale Majstrovstvá 
Slovenskej republiky v kickboxe. Do bojov zasiahlo 290 štartujúcich z 16 klubov 
Slovenska. 
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 WAKO Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov – San Sebastian(ESP) – 24. – 30.8.  

2015  

Na WAKO Majstrovstvách Sveta kadetov a juniorov v kickboxe sa zúčastnila výprava 
Slovenského zväzu kickboxu, ktorú tvorilo 8 pretekárov (16 štartov). Na MS zúčastnilo 39 
krajín Európy a súťažilo 1398 štartujúcich. 

Záverečný účet výpravy Slovenského zväzu kickboxu na ME bol vynikajúci-
rekordný:  
9 medailí – 5 zlaté – 1 strieborné a 3 bronzové. 

WAKO Majstrovstvá sveta seniorov v kickboxe (kick light, low kick, K1 Rules) 
Belehrad (SRB) – 24. – 31.10.2015  

Na tomto šampionáte slovenská reprezentácia vybojovala fantastické prvé historické 
seniorské zlato a výsledky v našich reprezentantiek v K1 vyniesli Slovensko na 6.miesto 
v hodnotení krajín na šampionáte v tejto disciplíne. 

1.miesto: Veronika Petríková – K1 do 56 kg 

2.miesto: Veronika Cmárová – K1 do 65 kg 

3.miesto: Lucia Cmárová – K1 do 60 kg, Katarína Dovalová – kicklight nad 70 kg, 
Jaroslav Paľa – kicklight nad 94 kg 

Záverečná bilancia výpravy Slovenského zväzu kickboxu na MS :  
5 medailí – 1 zlatá - 1 strieborná a 3 bronzové 

 

WAKO Majstrovstvá sveta seniorov (lightcontact, pointfighting, fullcontact) – Dublin 
(IRE), 21. – 29.11.2015 

Na týchto majstrovstvách sveta  sa podarilo získať naším pretekárom tieto 
umiestnenia:  

2. miesto: Veronika Petríková – fullcontact žien do 56 kg  

3. miesto: Veronika Cmárová – fullcontact žien do 65 kg, Dávid Zold – fullcontact 
mužov do 60 kg,  
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Ekonomická správa za rok 2015 na VZ SZKB dňa 4.6.2016 

 Finančné pohyby v roku 2015 v pokladni a banke  SZKB – vlastné prostriedky: 

1. príjmy za rok 2015: 

7 788,00 €    Štartovné 

902,00 €  Trénerský kurz, páskovanie 

393,00€     Členské preukazy a známky 

1 862,00€     Ročné členské 

7 194,00€     Spolufinancovanie činností klubmi 

0,02 €       úroky 
 
Spolu:  18 139,02 € 

POZN. : Prílohy – Pokladničná kniha, Banková kniha,  Hlavná kniha 

         
 

Finančné pohyby v roku 2015 na štátnom účte SZKB:  
 
 

Športové odvetvia                                                                                                 56 000 € 

Odmeny za výsledky športovcov dosiahnuté v roku 2014 a trénerov mládeže        3 070 €  

Spolu                                                                                                                         59 070 € 
 
 
PRÍLOHY: 
- Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu za rok 2015 

-        Účtovná uzávierka SZKB 2015 
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 Správa v TMK SZKB za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 

Oblasť reprezentácie SZKB: 
 
Reprezentační tréneri : Ing. Matej Kurač – ring, Dávid Zold – asistent reprezentačného 

trénera . 

Počas roka 2015 sa slovenská reprezentácia v kickboxe zúčastnila : 

Reprezentačných zrazov v Košiciach (11.04.2015 a 05.09.2015) v tatami a ring 
športoch.  

ME kadetov a juniorov vo všetkých disciplínach -  San Sebastian (24.8 – 30.8.15). Na 
týchto ME sme získali:  

1.miesto: Dominika Gumanová – lightcontact starších kadetiek do 50kg, Stella 
Levická - kicklight starších kadetiek do 46 kg, Viktória Kažíková – kicklight junioriek do 50 
kg, Ondrej Franek - fullcontact juniorov do 54 kg a Marek Karlík – kicklight juniorov do 69 
kg 

2.miesto: Dominika Gumanová – kick light starších kadetiek do 50kg,  

3.miesto: Viktória Kažíková – kicklight junioriek do 50 kg, Ladislav Maruščák – light 
contact do 57 kg, Michal Kráľ kick light juniorov do 57 kg 

 

MS seniorov v LK, K1  a KL – Belehrad , Srbsko (24.10 - 31.10.15). Na tomto 
šampionáte slovenská reprezentácia vybojovala:   

1.miesto: Veronika Petríková – K1 do 56 kg 

2.miesto: Veronika Cmárová – K1 do 65 kg 

3.miesto: Lucia Cmárová – K1 do 60 kg, Katarína Dovalová – kicklight nad 70 kg, 
Jaroslav Paľa – kicklight nad 94 kg 
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MS seniorov v PF, LC, KL, FC – Dublin, Írsko (21.11 – 29.11.15) . Na týchto 
majstrovstvách sveta  sa podarilo získať naším pretekárom tieto umiestnenia:  

2. miesto: Veronika Petríková – fullcontact do 56 kg  

3. miesto: Veronika Cmárová – fullcontact do 65 kg, Dávid Zold – fullcontact do 60 
kg,  

 

World Cup – Szeged, Maďarsko (21.5 – 24.5.2015). Z päťdesiatdeväť štartov sa 
podarilo našim borcom získať tridsaťdeväť medailí ( sedem zlatých, dvanásť strieborných 
a dvadsať bronzových). 

Medzinárodné Majstrovstvá Českej Republiky – Praha, Česko (12.6 – 13.6.2015). 
Podujatia sa zúčastnila tridsaťdvačlenná výprava, ktorá v šesťdesiatich štartoch získala 
päťdesiattri kovov (dvadsaťštyri zlatých, šestnásť strieborných a trinásť  bronzových). 

Na šampionátoch a turnajoch sme dali možnosť realizovať sa nováčikom, ktorí sa 
ukázali v dobrom svetle.  

Celkovo slovenská reprezentácia získala deväť kovov z juniorského šampionátu 
a osem  kovov z seniorských šampionátov.  

Počas roka sa uskutočnili tri kolá Katsudo Open Ligy SZKB , Majstrovstvá Slovenska, 
Akademické Majstrovstvá Slovenska a jeden medzinárodný turnaj Slovak Open - Memorial 
Ladislava "Doky" Tótha.  

 
 

Skúšky technickej vyspelosti 2015: 

 
hlavný skúšobný komisár : Ing. Žuffa Viktor 
členovia: Ľuboslav Bodor, Marek Melko 
 

 
V roku 2015 boli 3 paskovania 
  
20.3.2015 Prešov: 25 pretekarov (ŠKP KE, Guard KE, MI, HN, Bardejov, Moldava, Snina) 
paskovaci komisar:  Ing. Žuffa Viktor, 
všetci šli na 5.kyu a spáskovali 
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4. 11. 2015 Košice  18 pretekarov, (ŠKP KE, Guard KE, MI, HN, Panter Prešov, Moldava) 
paskovaci komisari:  Ing. Žuffa Viktor  
  
z 0 na 5 kyu: 17 
z 3 na 2 kyu: 1 = Stričík Michal 
   
  
11.12.2015 , Revúca 
paskovaci komisar:  Ing. Žuffa Viktor, Ľuboslav Bodor 
zucastnenych 21 kickboxerov  
( 13x Leo Revúca, 8xKickbox Leon Hnúšťa)  
  

z 0 na 6 kyu: 8 
z 0 na 5 kyu: 4 
z 5 na 4 kyu: 3 
z 4 na 3 kyu: 1 
z 7 na 5 kyu: 1 
z 4 na 3 kyu: 2  
z 6 na 5 kyu: 2 
spolu: 21  

  
PRÍLOHY: Záznamy zo skúšok technickej vyspelosti 
 
Oblasť školení trénerov a rozhodcov: - Mgr. Marek Melko 

Správa TMK za 4.- ročné obdobie 
  
 Trénersko - metodická komisia (ďalej len TMK) pracovala v zložení: Mgr. Marek 
Melko, Viktor Žuffa a Matej Kurač. Úlohou TMK bolo v prvom  rade  pripraviť akreditáciu 
na MŠ čo sa jej podarilo (hlavna vďaka patri aj P. Trajlinkovi) a pripravilo tak možnosť 
všetkým naším športovcom pripraviť sa na úlohu  trénera s platnou licenciou.  Školenie 
trénerov bolo vykonávané v 2 častiach. Prvá časť bola vykoná na UMB v B. Bystrici a druhá  
časť na sa spravidla vykonala sústredeniach alebo samostatne a končilo záverečnou písomnou 
prácou a testom.  Nebudem konkrétne hovoriť koľko sa v každom roku zúčastnilo na školení 
trénerov ale zhrniem to v skratke a  k dnešnému dňu evidujeme:  
- v 1.triede máme    7 trénerov   
- v 2.triede máme  12 trénerov   
- v 3.triede máme  30 trénerov  a jeden inštruktor. Zoznam viď na našej web. stránke.  
 Každý tréner dostal osvedčenie na odbornú spôsobilosť v príslušnej triede.  
Do budúcna chceme zlepšiť svoju prácu aby sa už nevyskytli nedostatky ako to bolo predtým. 
Noví tréneri budú mať možnosť každý rok si prihlásiť na školenie  a starí tréneri budú 
pozývaní  na preškolenie každé 2 roky a predávať si nové poznatky o tréningovom procese.  
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Správa ŠTK za roky 2012-2016                                                     
 

Športovo technická komisia pracovala v zložení: 
Predseda Jozef Kolozsy, členovia Zuzana Žarnayová, Marcel Fazekáš, Liana Hetešová 
 Po voľbách 2012 stala pred komisiou ŠTK veľká výzva technicky zabezpečiť priebeh 
Svetového šampionátu. Bola to najväčšia udalosť v histórií SZKB, kde bolo potrebné 
technicky zvládnuť priebeh podujatia. OD materiálového zabezpečenia (ringy, tatami, stage, 
kopírky, dizajn  podujatia, vybavenie reprezentačného tímu...) až po ochranu objektu fungoval 
tím ŠTK  bezproblémovo.   Doposiaľ najväčšie podujatia v histórii WAKO neostalo 
nepovšimnuté a chválu bolo počuť z domácich aj zahraničných tímov a organizácií.    
 Medzi ďalšie veľké podujatia, kde sa preverí činnosť ŠTK patrí Slovak Open od roku 
2012 až po ročník 2016 mali podujatia vzostupnú účasť a podujatie sa stáva pevnou súčasťou 
prípravy národných a klubových tímov. (rok 2016 -  829 štartov z 9 krajín, z 68 tímov, 2015 - 
577 štartujúcich zo 66 klubov 10 krajín, 2014 - 646 štartujúcich z 51 klubov a 12 krajín, 2013 
505 pretekárov z 53 tímov 8 krajín)  
 Medzi pravidelné činnosti, ktoré zabezpečuje ŠTK je realizácia slovenskej ligy a 
MSR. v tomto volebnom období prebehli všetky bez nejakých väčších komplikácií a ukazuje 
sa že modernizácia a on-line registrácia zvyšuje komfort, informovanosť trénerov a 
pretekárov.  
 Ďalšie činnosti ktoré zabezpečuje ŠTK je realizácia jednotlivých reprezentačných 
výjazdov, kde takisto môžem konštatovať spokojnosť s jednotlivými akciami. 
 Do budúcna je potrebné zabezpečiť vybavenie, ktoré je štandardom pri realizácií 
podujatí WAKO a takisto zabezpečiť nákup vlastného vybavenia na realizáciu jednotlivých 
podujatí. 
 
V Prešove 30.5.2016          
         Jozef Kolozsy 
         Člen VV SZKB 

 
 

Správa o činnosti za obdobie od 2.6.2012- 4.6.2016 – 

rozhodcovská komisia-M.Kováčová 

 
 Na Valnom zhromaždení v Lučenci, 2.6.2012 som bola zvolená za členku 
Výkonného výboru SZKB. Už od začiatku roku 2012, som sa spolupodieľala pri 
organizácii ako člen organizačného týmu SZKB Majstrovstiev sveta WAKO kadetov a 
juniorov, ktoré sa konali v Bratislave 8.-15.9.2012. Mojou úlohou bolo počas celej 
prípravy na danú udalosť zahraničná komunikácia s krajinami WAKO, registracia 
pretekárov, oficiálne pozvania non-EU krajín, organizačná pomoc a príprava 
podujatia.  
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 V roku 2013, 2014 som sa spolupodieľala na školeniach a prípadných zmenách 
v pravidlách pre rozhodcov, vedených Mgr.Melkom (v Bardejove, Banskej Bystrici a 
v Lešti), dalej založení profesionálnej sekcie Slovak WAKO PRO  na Slovensku, 
pričom uz v roku 2013 boli udelené prve 3 tituly profesionálneho majstra SR v štýle 
K1-rules, v roku 2014 ďalšie dva tituly. Stala som sa členkou Európskej komisie 
WAKO pre ringové športy, ako aj zástupcom WAKO PRO, školiteľom pre ringové 
disciplíny WAKO so zástupom v 7 krajinách EU. 
 
 
 V závislosti na zahraničnú komunikáciu v roku 2014 som spolupracovala 
hlavne na možnosti spolupráce európskeho projektu Erasmus a SZKB. Bol to projekt 
navrhnutý Maďarskou federáciou v kickboxe vedenú v tej dobe uz dnes bohužiaľ 
zosnulým prezidentom Richardom Leyrer-om. Projekt bol zameraný na rozšírenie 
kickboxu a elektronického vzdelania v krajinách EU.  
Európskej komisi, bolo predložených viac ako 400 projektov a nakoniec bolo 
schválených len 38. 
V decembri 2014 nam bolo oznámené ze projekt sa bohužiaľ nedostal medzi schválené 
a tým pádom nebol na projekt pridelený grant EU. Navrh na novy projekt EU nebol 
zatial vyhlásený. 

 
 V roku 2015 pod spoločným vedením s Mgr.Melkom som usporiadala dve 
školenia rozhodcov 8.mája a 5.septembra v Košiciach.  
Prvého školenia sa zúčastnilo 19 rozhodcov z toho 10 nových, ktorým bolo udelené 
osvedčenie na druhej časti školenia, ďalším 2 rozhodcom bola zvýšená trieda z 1. a 2 
rozhodcom z 2.stupňa na tretí. 
 
 V septembri na seminári mali rozhodcovia možnosť aj po prvý krat si napísať 
test WAKO v angličtine, ktorý je podmienkou pri štarte na svetových pohároch, MS a 
ME. Úspešne ho absolvovalo 12 rozhodcov.  
 

 Dňa 20.marca  2016 úspešne prebehlo prvé školenie rozhodcov v roku 2016, 
presnejšie v Košiciach. Celodenného seminára sa zúčastnilo 16 rozhodcov, pričom 
tento počet zahrňoval štyroch "nováčikov". Školenie prebiehalo formou doobedňajších 
prednášok podla pravidiel federácie WAKO a SZKB, a zároveň praktickej časti- 
nácviku správnej gestikulácie počas rozhodovania na tatami ako aj v ringu, podávanie 
prvej pomocí pri úrazoch, ako aj samotný videorozbor a časté chyby pri rozhodovaní . 
Na tomto seminári bolo udelené jedno zvýšenie triedy z1. Na druhý stupeň, a 
1.licencia prvej triedy, ostatní rozhodcovia si triedy nezvyšovali.  
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 Ako členka VV SZKB, dalej WAKO EU pre ringové športy a od tohto roku aj 
IF WAKO, som sa začala aktívne spolupodieľať  na zmenách v pravidlách pre WAKO 
ako aj na aktualizácií pravidiel a seminárov pre rozhodcov SZKB, čo verím, že 
prinesie pozitívne zmeny, ktore nás posunu na vyššiu úroveň vo vzdelávaní a 
dosiahnutí lepších výsledkov na domácich a zahraničných turnajoch federácie WAKO.  

 
Ing.Michaela Kováčová 
   Členka VV SZKB 
 

 

Správa o činnosti disciplinárnej komisie za obdobie 2012 - 2015.  
 
Zloženie Disciplinárnej komisie:  
Predseda : Rastislav Babinčák 
Členovia  : -Milan Králik 
                   -Ľuboš Takáč 
                   -Patrik Bodnár 
                   -Marek Láska 
 
               Práca disciplinárnej komisie založená na prejedávanie priestupkov na podnet členov 
,alebo dozornej komisie SZKB. Nakoľko bol podaný iba jeden podnet a to zo strany Dozornej 
rady, disciplinárna komisia riešila za dané obdobie iba jeden priestupok. 
 

Dňa  05. 10. 2013 zasadala Disciplinárna komisia SZKB na podnet Dozornej rady 
SZKB, ktorá nás informovala o porušení stanov SZKB čl. 4, ods. 2, písm. e), a to účasťou  
klubu STS Poprad a rozhodcov Jozefa Klajna a a Pavla Trajlinka na Majstrovstvách  
Slovenska organizovaných Slovenským zväzom bojových športov v dňa 01. 06. 2013 v 
Trnave.   

 
Prítomní: Rastislav Babinčák - predseda,   

Milan Králik - člen,  
Ľuboš Takáč - člen,  
Patrik Bodnár -člen. 
 

Ospravedlnený : Marek Láska - člen. 
  

Bola nám predložená aj e-mailová komunikácia s predmetnými klubmi . Nakoľko 
disciplinárna komisia nedisponovala vyjadrením rozhodcov Jozefa Klajna a Pavla Trajlinka, 
títo boli telefonicky a následne aj e-mailom vyzvaní, aby sa k danej veci vyjadrili. Jozef Klajn 
sa k danej veci vyjadril telefonicky. Pavol Trajlinek na výzvu nereagoval, rovnako ani na e-
mailovú  komunikáciu.  
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Na základe zistení Disciplinárna komisia rozhodla o udelení dvoch návrhoch na podmienečné 
tresty a jeden návrh o zákaze činnosti.  
 
1. Klubu STS Poprad ukladá: Podľa Disciplinárnych opatrení  čl. 8 (čl. 11, písm. a)) návrh 
trestu podmienečného vylúčenia so SZKB na dobu 12 mesiacov. Trest sa začína: 31.12.2013 
a končí: 31.12.2014 .Ak počas tejto doby dôjde k akémukoľvek priestupku, navrhuje úplné 
vylúčenie so SZKB. 
  
Hlasovanie:  Za: 4     Proti: 0    Zdržal sa: 0 
  
2. Rozhodcovi Jozefovi Klajnovi ukladá: Podľa Disciplinárnych opatrení  čl. 8 (čl. 11, písm. 
a), čl. 12) návrh trestu písomného napomenutia s podmienkou na dobu 6 mesiacov. Trest sa 
začína: 31.12.2013 a končí: 31.5.2014 .  
  
Hlasovanie: Za: 4    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
3. Rozhodcovi Pavlovi Trajlinkovi ukladá: Podľa Disciplinárnych opatrení  čl. 8 (čl. 11) 
návrh trestu  zákaz činnosti na dobu  6 mesiacov. Trest sa začína: 31.12.2013 a končí: 
31.5.2014 .  
  
Hlasovanie: Za:  4   Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
 

Sekretariát SZKB 

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

Sekretariát SZKB v roku 2015 spolupracoval s VV SZKB a v maximálnej miere plnil jeho 
uznesenia a požiadavky. Bol v neustálom spojení s prezidentom SZKB Ing. ONUŠČÁKOM 
a promptne riešili náležitosti spojené s činnosťou SZKB. Sekretariát zastupoval SZKB pri 
rokovaniach so SZTK, KŠZ /p. Sabol je členom VV KŠZ/ a bol v neustálom kontakte 
s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcie štátnej 
starostlivosti o mládež a šport a s generálnym riaditeľom sekcie športu, Ing. Ladislavom 
Čambalom. 
 Pri krátení štátnych finančných dotácií jednotlivým športovým zväzom na rok 2015 sa 
podarilo minimalizovať krátenie nášmu zväzu a prakticky sme navýšili dotáciu o 5000€, čo je 
aj veľká zásluha najmä našich úspešných reprezentantov, trénerov a všetkých členom SZKB, 
ktorý sa o úspechy SZKB pričinili.      
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         Sekretariát zároveň spolupracuje a komunikuje s Antidopingovou agentúrou SR (ADA 
SR) pri riešení priestupkov našich reprezentantov v oblasti dodržiavania pravidiel ADA SR.  
 
        Záverom sa chcem poďakovať prezidentovi SZKB za pomoc sekretariátu pri riešení 
agendy SZKB, najmä pri riešení výziev z Ministerstva školstva a následne pri uzatváraní 
zmlúv na rok 2015. S jeho pričinením a dobrými vzťahmi sekretariátu s Ministerstvom 
školstva, sekcie športu, sa podarilo zabezpečiť finančné ocenenie naším reprezentantom za 
dosiahnuté výsledky v roku 2014. Zároveň poďakovanie patrí J.Kolozsymu pri vyúčtovaní 
dotácií z MŠVVaŠ SR. 

 

 

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 Poznani. Posledné rokovania s významnými členmi vedenia 
MOV vyjadrili podporu účasti na OH v prípade víťazstva kandidatúry Budapešti 
v roku 2024. 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.       
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. 
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      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 bude potrebné 
zintenzívniť a podporiť 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 Košiciach dňa 3.júna 2016. 

 

 


