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Z á p i s n i c a  č.  02/ 2016 
z porady Výkonného výboru SZKB zo dňa 20.3.2016 

konaného v Košiciach 

 

 
Prítomní :   Ing. Peter Onuščák – prezident, Mgr. Marek Melko – viceprezident, Ing. 
Michaela Kováčová – člen, Jozef Kolozsy – člen, Rastislav Babinčák – člen         
 

Ospravedlnení :    Viliam Sabol- generálny sekretár, Katarína Vilhanová – predseda DR 
Neospravedlnení :  0 

 

P r o g r a m  :     
 
1. Otvorenie a schválenie programu VV 
2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov  
3. Stanovy SZKB- návrh na zmenu, nový zákon o športe   
4. 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 – Kontrola čerpania finančných prostriedkov   

 
VV zhodnotil stav čerpania finančných prostriedkov na sezónu 2016 a schválil čerpanie 

prostriedkov na nasledujúce nominačné turnaje v mesiacoch apríl až jún 2016. 
 

K bodu 3 – Stanovy SZKB- návrh na zmenu, nový zákon o športe  
 

VV prerokoval a vzal na vedomie vyhlásenie nových zmien v Zmysle novoprijatého 
Zákona o športe, ktoré majú byť implementované v stanovách športových zväzov do 
30.6.2016! 
Ing. Onuščák predloží VV SZKB návrh nových stanov pre SZKB do 20.4.2016. 
 
K bodu 4 – Rôzne  

 

• PF (Point Fighting) Team - nový projekt pod vedením oficiálneho manažéra p. Štefana 
Glevaňáka, ktorý je oprávnený v mene SZKB získavať prostriedky na činnosť PF Teamu 
SZKB. Team bude fungovať pod vedením trénera Nikolaja Oryščena, ktorý sa bude 
venovať príprave talentovaných pretekárov v štýle Point Fighting. 
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• Slovak Open 2016 - VV skonštatoval, že tento medzinárodný turnaj s historicky najväčším 
počtom pretekárov bol veľmi úspešný, čo prinieslo pozitívny predpoklad pre budúcu sezónu 
2017 a možnosť požiadať o štatút Európskeho pohára federácie WAKO. 

• Verejná odpoveď na dotaz ohľadom preškolenia trénerov - Mgr. Melko odpovie M. 
Gočikovi do 28.3.2016 oficiálnym mailom.  

• Školenie trénerov - všeobecná časť prebehne v dňoch 23.-24. apríla 2016 v Banskej Bystrici 
(viac informácií v pozvánke); pozvánka bola zaslaná na vedomie všetkým klubom SZKB. 
Prihlášky je nutné zasielať na mail alebo telefonicky Mgr. Marekovi Melkovi na 

adresu skpbbystrica@gmail.com alebo na tel.: 0907 912 408. 

• Zoznam vydaných platných licencií trénerov zašle Mgr. Melko do 31.3.2016, zoznam 

bude zverejnený aj na oficiálnych stránkach SZKB www.slovak-kickboxing.sk .  
 
  
V Košiciach, dňa 20. marca 2016 

                                                                                        
 

Príloha: 

 - Prezenčná listina zo Zasadnutia VV SZKB v Košiciach, dňa 20. marca 2016 


