Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF
Galanta (Hotel City), 11. 3. 2017, 09:00 hod.

Zúčastnení:
Členovia VV SBF:

Sekretariát SBF:
Kontrolná komisia SBF:
•

Tomáš Kovács
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.
Michal Franek ml.
Mgr. Peter Seriš
Mgr. Boris Čavajda
Mgr. Zuzana Krajčírová
MUDr. Pavol Varga
Radoslav Kotlár
Gabriel Kišš
Ján Brandejs
Pavol Švec

Prezident SBF, Tomáš Kovács srdečne privítal zúčastnených a skonštatoval, že VV SBF je
uznášaniaschopný.

•

Pán Kovács navrhol ako zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia VV SBF generálneho
sekretára SBF Jána Brandejsa a overovateľa Mgr. Pavla Hlavačku, PhD.
VV SBF zapisovateľa a overovateľa schválil jednohlasne.

•

Program k zasadnutiu VV SBF bol vopred zaslaný všetkým členom VV SBF
prostredníctvom e-mailu.
Program zasadnutia bol schválený (Všetci členovia VV hlasovali ZA.)

Program:
1. Privítanie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu
3. Schválenie programu
4. Voľba viceprezidentov SBF
5. Organizácia činnosti VV SBF
6. Športový kalendár SBF pre rok 2017
7. Zmena Propozícií I. SLB na základe zmien Stanov
8. Schválenie nominácie ME do 22 rokov
9. Rôzne
•

K dobu 4 – Voľba viceprezidentov SBF
Prezident SBF Tomáš Kovács navrhol na funkciu prvého viceprezidenta MUDr. Pavla
Vargu a na funkciu druhého viceprezidenta Mgr. Borisa Čavajdu. Následne členov VV
SBF vyzval k diskusii o voľbe viceprezidentov.
Návrh pána Kovácsa bol po krátkej diskusii jednohlasne schválený.
UZNESENÍM č. 5/2017
Výkonný výbor SBF schvaľuje viceprezidentov SBF:
1.Viceprezident SBF – MUDr. Pavol Varga
2.Viceprezident – Mgr. Boris Čavajda
(T. Kovács, P. Hlavačka, P. Varga, Z. Krajčírová, G. Kišš,
R. Kotlár, P. Seriš, B. Čavajda hlasovali ZA,
Michal Franek ml. sa ZDRŽAL)
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•

K bodu 5 – Organizácia činnosti VV SBF
Prezident SBF predstavil prítomným členom VV SBF svoju víziu fungovania a rozdelenia
úloh. Pripomenul, že toto zasadnutie VV je krátke a hlavne nevyhnutné pre schválenie
niektorých vecí potrebných pre fungovanie súťaží SBF, no na najbližšom VV už budú
pripravené podklady pre schvaľovanie rozpočtu, návrhy na zloženie niektorých
odborných komisií a realizačného tímu reprezentácie, ako aj iné dôležité veci. V širokej
diskusii sa diskutovalo o jednotlivých činnostiach a prioritnej otázke príprave rozpočtu
SBF pre rok 2017, ktorý bude schvaľovaný na najbližšom VV 7. 4. 2017.

•

K bodu 6 – Športový kalendár SBF pre rok 2017
- GS SBF J. Brandejs členom VV SBF predložil žiadosti klubov SBF o organizáciu
jednotlivých podujatí. V niektorých prípadoch bolo na podujatie viacero žiadostí. O MSR
žiakov a MD mali záujem 2 kluby – Trebišov a Tkáč Boxing Team. GS J.Brandejs zaslal
obom klubom žiadosť o zaslanie podmienok pre organizáciu, na základe ktorých mal VV
rozhodnúť, komu budú MSR pridelené. Následne sa pán Martin Gajdoš za Trebišov
prostredníctvom emailu vzdal záujmu o organizáciu týchto MSR. Pán Gabriel Tkáč
informoval o svojich podmienkach pre organizáciu a uviedol, že čaká už len na
záverečné schválenie svojho partnera pre organizáciu MSR, ktoré potvrdí do 15. 3. 2017.
Prezident SBF Tomáš Kovács uviedol, že v prípade, že by pán Tkáč nakoniec odstúpil
z organizovania MSR, bude opäť oslovený pán Gajdoš. V prípade, že MSR nebude chcieť
organizovať ani jeden z vopred nahlásených klubov, tak tieto MSR zorganizuje KO BC
Galanta na Kaskádoch. VV SBF toto jednohlasne schválil. Prezident SBF Tomáš Kovács
uviedol, že v prípade, že by pán Tkáč nakoniec odstúpil z organizovania MSR, tak tieto
MSR zorganizuje KO BC Galanta na Kaskádoch. VV SBF jednohlasne rozhodol
o organizovaní MSR žiakov a MD v Košiciach v réžii Tkáč Boxing Team. V prípade
nepotvrdenia organizácie do 15. 3. 2017 budú MSR žiakov a MD v organizácii KO BC
Galanta. VV SBF jednohlasne rozhodol o organizácii 5. turnaja II. SLB 2017. Tento turnaj
bude organizovať Boxerský klub SM a nie BBC Devínska Nová Ves. Hlavným dôvodom
rozhodnutia VV SBF bolo zachovanie pomeru v počte podujatí na Východe a Západe
Slovenska. VV SBF taktiež riešil žiadosti o pridelenie pre 5. turnaj I. SLB 2017, o ktorý
požiadali BC Levice a Košický box Klub. V tomto prípade GS osloví jednotlivé kluby, aby
zaslali sekretariátu podmienky, ktoré vedia zabezpečiť a to:
- plánované miesto konania akcie (športová hala/škola ) a jej adresu
- ubytovanie: miesto a adresu ubytovania, cenu ubytovania, vzdialenosť ubytovania
od miesta konania akcie
- stravovanie: možnosti stravovania pre účastníkov v okolí ubytovania
- iné náležitosti, ktoré považujete za dôležité a ktoré sú prínosom pre I. SLB 2017
- GS SBF zverejní Športový kalendár SBF pre rok 2017
UZNESENÍM č. 6/2017
Výkonný výbor SBF schvaľuje
Športový kalendár SBF pre rok 2017
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)
- GS Brandejs ako poverená osoba riadením ŠTaMK SBF požiadal prítomných členov SBF
o aktívne zapojenie sa do diskusie k návrhom pre prípravu organizačného rozpisu
k Majstrovstvám SR žiakov a mladších dorastencov a ich pravidiel. VV SBF po diskusii
určil pravidlá pre Majstrovstvá SR žiakov a ml. dorastencov 2017:
- ZKB sa nevyžaduje v žiadnej kategórii
- boxuje sa vylučovacím spôsobom podľa žrebovania a postupového „pavúka“ pre 4
boxerov. Pri väčšom počte účastníkov v jednej hmotnosti ako 4 sa vytvoria skupiny
3+2, 4+2, 4+3, 4+4, 4+3+2, 4+4+2, 4+4+3. atď. Pri žrebovaní sa zohľadňuje príslušnosť
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k ŠK, OB. V skupine, v ktorej sú 4 boxeri/ky sa boxuje aj o 3. miesto (porazení boxeri
z 1. dňa)

•

K bodu 7 – Zmena Propozícií I. SLB na základe zmien Stanov SBF
Na základe zmien Stanov SBF schválených 4.3. 2017 na VZ SBF v Galante, prezident
Kovács požiadal členov VV SBF o diskusiu k bodu a potrebným zmenám v Propozíciách
I. SLB pre rok 2017. Pavol Hlavačka uviedol, že zmena je potrebná pre schválenú
charakteristiku aktívneho športovca. Nakoľko boli Propozície nastavené pre
nahlasovanie športovcov vopred a bez mena, nebolo by možné identifikovať aktivitu
športovca, na základe ktorej bude rozlišovaný počet delegátov za klub na VZ. Z tohto
dôvodu navrhol, že na I.SLB sa boxeri dopredu nahlasovať nebudú, účasť na turnaji
bude otvorená až do skončenia oficiálneho váženia.
J. Brandejs poverený riadením ŠTaMK SBF zapracuje tieto zmeny do Propozícií I.SLB
2017. Športovci, ktorí budú na podujatí bez boja, získajú pre svoj klub 3 body.
UZNESENÍM č. 7/2017
Výkonný výbor SBF schvaľuje
Propozície I.SLB 2017
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)

•

K bodu 8 – Schválenie nominácie ME do 22 rokov
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predložil členom VV SBF nomináciu k Majstrovstvám
Európy do 22 rokov. Uviedol, že na základe výkonnosti boli v tejto vekovej kategórii pre
nomináciu vytipovaní 3 boxeri – Filip Meszároš, Viliam Tankó a Andrej Csemez, ktorí od
začiatku roka absolvovali 3-mesačnú prípravu zameranú na tieto ME vrátane
medzinárodného turnaja Bocskai Memoriál v Debrecíne. Účasť Filipa Meszároša bola
podmienená hmotnostnou kategóriou 52 kg, čo nakoniec športovec nebol schopný splniť
a tak sa nominácia zúžila na dvojicu Viliam Tankó 56 kg a Andrej Csemez 75 kg.
V diskusii Pavol Hlavačka ešte uviedol, že pôvodne uvažoval aj nad nomináciou Michala
Takácsa, no po zranení ešte nestihol absolvovať adekvátnu prípravu a preto z jeho
nominácie upustil.
UZNESENÍM č. 8/2017
Výkonný výbor SBF schvaľuje Nomináciu
K Majstrovstvám Európy do 22 rokov v zložení:
Vedúci výpravy: Tomáš Kovács, Tréner: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.,
športovci Viliam Tanko (do 56 kg) a Andrej Csemez (do 75 kg)
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)

• K bodu 9 – Rôzne
-J. Brandejs dal na vedomie členom VV SBF informáciu o prijatí e-mailu p. Petra Triebeľa,
ktorý zaslal Námietku k VZ SBF. Nakoľko bol na VZ SBF prítomný aj športový právnik
JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., tak ho VV SBF požiada o odborné stanovisko k námietkam
p.Triebeľa. Námietka i stanovisko VV SBF bude poslané Kontrolnej komisii SBF, ktorá
taktiež bola v celom svojom zložení na VZ SBF prítomná.
- GS taktiež dal členom VV SBF na vedomie list od Antidopingovej agentúry SR. GS Brandejs
bezodkladne informuje Disciplinárnu komisiu SBF, ktorá by mala konať. GS odpovie ADA
SR, že list bol postúpený DK SBF.
- prezident Kovács dal členom VV SBF na vedomie, že 9 miestny automobil SBF je opatrený
reklamnými samolepiacimi nálepkami s logom SBF ako aj nápisom „Slovenská boxerská
federácia“
- prezident Kovács ďalej informoval VV SBF o jednaní s firmou, zaoberajúcou sa výrobou
a predajom športových cien, ktorá by bola do budúcna partnerom SBF
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- SBF zabezpečí všetky športové ceny pre MSR žiakov a ml. dorast 2017
- prezident SBF taktiež oznámil spoluprácu s O2 a firmou Brill dent, ktoré by sa mohli stať
partnerom SBF
- VV SBF diskutoval aj o sparringových mítingoch, ktoré p. Kovács navrhol už v roku 2016
na AZO SBF. Prezident osloví maďarskú federáciu a termíny sparringových mítingoch, budú
zverejnené a zaradené do športového kalendára SBF
- GS Brandejs upozornil, že posledné zmeny týkajúce sa „športovcov v príprave,“ ktoré boli
schválené VV SBF v roku 2016 ešte nie sú zapracované do Registračného poriadku SBF.
Zabezpečí ŠTaMK SBF.
- Ženský turnaj, ktorý sa uskutoční v maďarskom Koszegu v dňoch 24.-26.3.2017 sa podporí
z rozpočtu ženskej reprezentácie. Tomáš Kovács si zobral za úlohu zistiť možnosti
reciprocity na tomto turnaji a podrobnosti o cenách ubytovania a stravy na tomto turnaji,
ktoré neboli v propozíciách uvedené. Po týchto informáciách schváli organizáciu tohto
výjazdu VV SBF spôsobom per rollam.
- Tomáš Kovács uviedol, že všetky pozvánky na zasadnutie VV SBF budú posielané aj
kontrolnej komisii, ktorej členovia sa môžu zasadnutí zúčastňovať
- Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že dňa 9. 3. 2017 bol na jednaní s KTVŠ UKF
v Nitre, kde mu bola schválená konečná verzia projektu školenia trénerov I. a II.
kvalifikačného stupňa. Ostáva tak už iba dotiahnuť organizačné záležitosti s jednotlivými
lektormi a školenie môže prebehnúť v priebehu mája a júna 2017, tak ako bolo pôvodne
plánované. Informoval, že predbežne má prihlásených 30 účastníkov, všetci budú spätne
oslovení na potvrdenie svojej prihlášky
- GS osloví členskú základňu a upozorní na potrebu úhrady členských poplatkov do
31.3.2017
- webovú stránku je treba sprehľadniť, čo si za úlohu zobral prezident Kovács, ktorý
zabezpečí ďalšieho administrátora
- Jaroslava Brandejsová je do schválenia novej ŠTaMK SBF poverená riadením tejto komisie.
- prezident Kovács sa informoval u J. Brandejsa o prevzatí účtovnej agendy a projektov, či
dokumentov, ktoré nie sú dokončené. GS Brandejs informoval, že prevzatie účtovnej agendy
zabezpečí cez pani účtovníčku, no v agende chýba originál zmluvy medzi APS a SBF, ktorú
riešil predchádzajúci VV SBF. GS vyzve Roderika Gyorfiho a Petra Bodokiho o bezodkladné
zaslanie všetkých platných zmlúv s firmou APS v originálnom vyhotovení a to do 17.3.2017.

V Bratislave, 16.3.2017

overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

zapísal: Ján Brandejs

schválil: Tomáš Kovács
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