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Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Galanta (Hotel City), 6. 4. 2017, 13:00 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
Mgr. Peter Seriš 
Mgr. Boris Čavajda 
Mgr. Zuzana Krajčírová 
MUDr. Pavol Varga 
Gabriel Kišš 
 

Ospravedlnení:   Michal Franek ml. 
Radoslav Kotlár 
 

Sekretariát SBF:   Ján Brandejs 
 

Kontrolná komisia SBF:   Pavol Švec 
 

Pozvaní hostia:   Ing. Mária Schutová 
Jaroslava Brandejsová 

 
 
 

 

• Prezident SBF, Tomáš Kovács srdečne privítal zúčastnených a skonštatoval, že VV SBF je 
uznášaniaschopný aj napriek tomu, že pán MUDr. Varga vopred ohlásil meškanie pre 
pracovné povinnosti. 

 

• 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. Pre pracovné povinnosti p. Čavajdu sa na návrh prezidenta 
prerokoval vopred pripravený program zasadnutia, aby mohol p. Čavajda opustiť 
zasadnutie. 
Program zasadnutia bol schválený (Všetci členovia VV hlasovali ZA.) 

 
Program: 
1. privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľa 
2. došlá pošta  
3. rozpočet SBF 2017 
4. sekretariát SBF 
5. realizačný tím reprezentácie 
6. zmluva s Nike 
7. viceprezidenti SBF 
8. kategorizácia "aktívneho športovca" 
9. komisie SBF 
10. správa trénera z ME22 
11. školenie trénerov SBF, AIBA 
12. školenie rozhodcov AIBA 
13. porušovanie pravidiel SBF (štarty v zahraničí) 
14. ŠTaMK - technické zabezpečenie 
15. webová stránka SBF 
16. turnaj ol. nádejí 2017 
17. rôzne 
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• K dobu 2 – Došlá pošta 
GS Brandejs informoval členov VV SBF o došlej pošte. 
- žiadosť BC RTJ Malacky o zaradenie Medzinárodného turnaja o Pohár Záhoria 
(10.6.2017) do Športového kalendára SBF pre rok 2017 a preplatenie nákladov na 
rozhodcov SBF. VV SBF diskutoval o žiadosti, prihliadal na skutočnosť, že ide o najstarší 
turnaj na Slovensku a žiadosť jednohlasne schválil. GS zaradí turnaj do kalendára 
a ŠTaMK SBF odkomunikuje organizačné zabezpečenie ŠTaMK SBF a rozhodcov cez KR 
SBF. 
- p. Kišš taktiež požiadal VV SBF o delegovanie rozhodcov SBF na propagačnú akciu, 
ktorú organizuje BC Levice, 27. mája 2017. VV SBF žiadosti nevyhovel, nakoľko toto 
podujatie nebolo vopred zaradené do kalendára a nemá bohatú históriu ako podujatie 
BC RTJ Malacky. 
- GS predložil žiadosť o pridruženie Boxing Club Steel Fist. Združenie zaslalo všetky 
potrebné doklady. 
 

UZNESENÍM č. 9/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie OZ 

Boxing Club Steel Fist 
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 

 
- Mgr. Hlavačka informoval o možnosti medzištátneho stretnutia ČR vs. SR 
v zmiešaných kategóriách staršieho dorastu a mužov (25.11.2017) v Karlových Varoch, 
ktoré zaslal z ČR pán Galgóci. Navrhovaný termín českej strany však SBF príliš 
nevyhovuje. Týždeň po termíne SBF organizuje Majstrovstvá SR mužov a žien. Mgr. 
Hlavačka odkomunikuje možnosti zmeny termínu. 
- prezident Kovács dal členom VV SBF na vedomie, že by chcel v roku 2017 na jeseň 
zorganizovať dva medzištátne zápasy 
- Gabriel Kišš v diskusii vyslovil návrh na spoločné Majstrovstvá v spolupráci s Českou 
boxerskou asociáciou. V diskusii členovia VV SBF konštatovali, že na šampionát takého 
formátu je treba s českou stranou jednať skôr pre organizačné dôvody. Všetci členovia 
s myšlienkou p. Kišša súhlasili a VV SBF sa bude myšlienkou zaoberať pred tvorbou 
kalendára pre rok 2018. 
- Pán Kišš ďalej informoval o možnosti medzinárodnej konfrontácie našich boxerov 
počas podujatia v maďarskom Egeri, ktoré žiada zaradiť do plánu reprezentácie. G.Kišš 
a Mgr. Hlavačka overia detaily turnaja. Všetci členovia VV SBF súhlasili so zaradením do 
reprezentačného plánu, nakoľko je termín tohto turnaja vhodný pre reprezentáciu 
mladšieho a staršieho dorastu. Mgr. Hlavačka prepracuje reprezentačný plán a tento 
turnaj do neho zaradí.  
- GS zašle pánovi Triebeľovi stanoviská VV a aj KK SBF k námietkam k VZ 
- GS informoval o žiadostiach BC Triebeľ o preplatenie nákladov na turnaj Queen of the 
ring a náklady na medzinárodný turnaj vo Švédsku, na ktorom sa zúčastnili Jessica 
Triebeľová. Nakoľko boli dodané potrebné doklady k preplateniu a na turnaji sa 
zúčastnila naša najúspešnejšia boxerka, tak VV túto žiadosť jednohlasne  schválil a turnaj 
bude preplatený (ubytovanie a letenky). Zabezpečí GS. Turnaj Queen of the ring bol 
organizovaný v minulom roku a požadované položky na preplatenie nikdy neboli 
Výkonným výborom schválené. VV v roku 2016 prejednával iba finančné hradenie 
slovenských boxeriek na tomto turnaji za splnenia určitých podmienok, ktoré splnené 
neboli (Zápis VV, 27.10.2016).  
 

UZNESENÍM č. 10/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje  

preplatenie nákladov (letenky a ubytovanie) J. Triebeľovej 
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• K bodu 3 – Rozpočet SBF pre rok 2017 
- GS informoval prítomných členov o potrebe novej smernice, na základe ktorej je možné 
hradiť náklady na podujatia delegovaným členom SBF a rozhodcom SBF počas podujatí. 
GS vypracuje návrh, ktorý zašle predsedovi KK SBF Ing. Vlkolinskému a následne 
odkomunikuje s účtovníkom SBF. Smernicu zašle pred zasadnutím VV SBF všetkým 
členom. 
- SBF prerozdelí medzi pridružené kluby SBF 20.000 euro na konci roka po skončení 
všetkých súťažných akcií SBF. Rozdelenie finančných prostriedkov bude podľa účasti 
aktívnych športovcov do 23 rokov (podľa zákona) na podujatiach SBF (II.SLB, I.SLB, 
Majstrovstvá SR). Na čerpanie týchto prostriedkov je však potrebné, aby boli z klubov 
riadne vyúčtované, tak ako prikazuje zákon. GS vypracuje informačný list pre kluby SBF, 
ako danú dotáciu na konci roka treba vyúčtovať a na čo všetko sa môže daná dotácia 
použiť.  
- GS informuje pridružené kluby SBF o úhradách príspevkov za organizáciu podujatí (II. 
SLB 100,00 EUR a I. SLB 300,00 EUR) ako aj príspevkov za účasť na športových 
podujatiach športovcov v roku 2017. SBF s každým klubom uzatvorí dohodu, na základe 
ktorej budú príspevky hradené. Príspevky budú uhradené iba v prípade doloženia 
dokladov špecifikovaných v dohodách. GS vypracuje dohodu medzi SBF a klubom 
organizujúcim podujatie aj dohodu medzi SBF a klubom s aktívnymi športovcami. 
- V rozpočte SBF je aj položka vo výške 3.000 eur na odmeny športovcov za dosiahnuté 
výsledky na vrcholných podujatiach v roku 2017. Mgr. Boris Čavajda poznamenal, že 
výška jednotlivých odmien by mala byť vopred schválená. Mgr. Hlavačka následne 
predložil k VV SBF návrh na stanovenie výšky odmien pre jednotlivé vrcholné podujatia 
v roku 2017.  
MS mužov: 

1.miesto 2000,00 EUR,  2. miesto 1500,00EUR, 3.miesto 1000,00 EUR, 5. miesto 500,00 EUR 
 

ME mužov: 
1.miesto 1500,00 EUR, 2.miesto 1000,00 EUR, 3.miesto 800,00 EUR, 5.miesto 
(kvalifikovanie sa na MS): 300,00 EUR 
 

ME mužov do 22 rokov: 
1.miesto 1000, 00 EUR, 2.miesto 800,00 EUR, 3. miesto 500,00 EUR 
 

MT AIBA mužov: 
1.miesto  300,00 EUR,  2.miesto 200,00 EUR,  3.miesto 100,00 EUR 
 

ME st. dorast:  
1.miesto 800,00 EUR, 2.miesto 600,00 EUR,  3.miesto 400,00 EUR 
 

ME ml. dorast:  
1.miesto 600,00 EUR, 2.miesto 400,00 EUR,  3.miesto 200,00 EUR 
 

ME žiaci:  
1.miesto 500,00 EUR, 2.miesto 300,00 EUR, 3.miesto 150,00 EUR  

 

Všetky medaily musia byť vybojované, nie voľným losom. 
Prezident Tomáš Kovács poznamenal, že v prípade, že sezóne 2017 bude tak úspešná, že 
nám rozpočtová položka na odmeny stačiť nebude, tak zoženie chýbajúce peniaze 
sponzorsky.  
 

-VV SBF po diskusii schválil rozpočet SBF pre rok 2017. 
 GS zašle schválený rozpočet KK SBF. 
 

UZNESENÍM č. 11/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje  

rozpočet SBF pre rok 2017 
 (všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
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• K bodu 4 – Sekretariát SBF 
-prezident SBF Tomáš Kovács oboznámil zúčastnených členov VV SBF, že od 1.5.2017 
bude posilnený sekretariát SBF o Ing. Máriu Schutovú, ktorá nahradí p. Brandejsa vo 
funkcii generálneho sekretára. Prezident SBF zároveň ubezpečil VV SBF, že finančné 
plnenie zostáva v pôvodnom režime – teda 1 zamestnanec. Pán Brandejs bude SBF 
pomáhať vo funkcii športového managera riadením športovej činnosti a zároveň bude 
riadiť ŠTaMK SBF. 
GS pripraví agendu k odovzdaniu Ing. Schutovej, tak aby od 1.5.2017 mohla vykonávať 
plnohodnotne funkciu GS SBF. 
 

• K bodu 5 – Realizačný tím reprezentácie 
-prezident SBF T.Kovács otvoril bod a vyslovil svoje predstavy, ako by mal pracovať 
realizačný tím reprezentácie. Vyslovil spokojnosť s prácou hlavného reprezentačného 
trénera Mgr. Pavla Hlavačku, PhD., no pripomenul, že realizačný tím musí byť 
posilnený. Mgr. Hlavačka bude pokračovať v práci, v ktorej zabezpečuje činnosť celej 
reprezentácie v spolupráci so sekretariátom SBF a bude viesť reprezentáciu mužov 
a staršieho dorastu.  
Na pozíciu trénera žiakov a ml.dorastu a trénera žien (všetky vekové kategórie) bude 
vypísané výberové konanie. T.Kovács ďalej poznamenal, že si želá, aby zvolení tréneri 
vykonávali svoju činnosť zodpovedne a mali stanovené svoje úlohy, náplň činnosti a aj 
odmeny za reprezentačnú činnosť. Všetky tieto položky pred VV predložil a zároveň aj 
pripomenul, že na výberové konanie pripravil jednoduchý dotazník. 
GS zverejní výberové konanie s požiadavkami, finančným odmeňovaním a formulárom, 
ktorý záujemcovia musia zaslať na sekretariát do 20. 4. 2017. VV rozhodne v tejto veci na 
najbližšom zasadnutí.  
Mgr. Pavol Hlavačka predložil pred VV rámcový plán reprezentácie na rok 2017 
s predpokladaným rozpočtom na jednotlivé akcie.  
VV SBF schválil koncepciu realizačného tímu reprezentácie, trénera Mgr. Pavla 
Hlavačka, PhD. vo funkcii hlavného reprezentačného trénera, rámcový plán 
reprezentácie na rok 2017 a vypísanie výberového konania na pozíciu reprezentačného 
trénera žiakov a ml.dorastu a žien.  
 

UZNESENÍM č. 12/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje: 

Koncepciu realizačného tímu reprezentácie 
(Všetci členovia hlasovali ZA) 

Mgr. Pavla Hlavačku, PhD. vo funkcii hlavného reprezentačného trénera 
(Všetci členovia hlasovali ZA, Mgr. Hlavačka sa ZDRŽAL) 

Rámcový plán reprezentácie na rok 2017 
(Všetci členovia hlasovali ZA) 

Vypísanie výberového konania na reprezentačného trénera žiakov, ml.dorastu a žien 
(Všetci členovia hlasovali ZA) 

 
• K bodu 6 – Zmluva Nike 

-prezident Kovács požiadal GS SBF o informáciu ohľadom zmluvy s Nike, ktorú mali 
páni Bodoki a Gyorfi predložiť v originál vyhotovení. GS informoval, že zmluvu 
neobdržal a dostal informáciu, že zmluva nie je podpísaná proti stranou v Spojených 
štátoch. V diskusii členovia VV konštatovali, že v zmluve chýbajú základné informácie 
o protistrane ako IČO, kontaktná osoba, nie je evidovaná v účtovníctve ani v evidencii 
zmlúv SBF a k žiadnemu plneniu protistrany doposiaľ neprišlo. MUDr. Pavol Varga 
preverí u právnika, ako ďalej v tejto záležitosti pokračovať. 
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• K bodu 7 – Viceprezidenti SBF 
-Prezident Kovács informoval VV SBF, že Mgr. Boris Čavajda bol vymenovaný do funkcie 
riaditeľa Národného športového centra a aby neprichádzalo k stretu záujmov, p. Kovács 
navrhol za II. Viceprezidenta SBF, Mgr. Petra Seriša. Pán Seriš s návrhom súhlasil. 
 

UZNESENÍM č. 13/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje  

Mgr. Petra Seriša za II. Viceprezidenta SBF 
(Všetci členovia hlasovali ZA, Mgr. Seriš sa ZDRŽAL) 

 
• K bodu 8 – kategorizácia "aktívneho športovca" 

Ján Brandejs podal návrh na zmenu a doplnenie do Registračného poriadku SBF s 
kategorizáciou aktívneho športovca, ktorá bude potrebná pri úhradách príspevkov 
z dotácie za účasť na podujatiach. 
„Aktívny športovec je riadne registrovaný športovec s účasťou minimálne na 3 podujatiach SBF 
(II. SLB, I. SLB, M SR jednotlivcov) pričom na podujatí I. SLB a MSR je potrebná kompletná 
registrácia, teda športovec musí prejsť lekárskou prehliadkou a oficiálnym vážením. Účasť takéhoto 
športovca bude zaevidovaná v Správe ŠTaMK SBF konkrétneho podujatia. 
Pri podujatí II. SLB je aktivita športovca akceptovaná už pri nahlásení na podujatie, teda je 
zaevidovaný v zoznamoch pre II. SLB (bez súpera, alebo dvojice). V prípade, že bude nahlásenému 
športovcovi pridelený súper a nahlásený športovec sa podujatia z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní, 
aktivita sa neberie do úvahy.“ 
Ďalší návrh podala Jaroslava Brandejsová. Návrh obsahoval zrušenie registračného 
poplatku pre športovcov pri prvotnej registrácii, nakoľko je za športovca hradené členské 
a pri úkone registrácie taktiež aj poplatok za Záznam o stretnutiach boxerov. 

 
UZNESENÍM č. 14/2017 

Výkonný výbor SBF schvaľuje  
Registračný poriadok SBF s kategorizáciou aktivity športovca 

a zrušením registračných poplatkov za športovcov 
(Všetci členovia hlasovali ZA) 

 
Mgr. Peter Seriš a Mgr. Boris Čavajda pre neodkladné pracovné povinnosti zasadnutie 
opustili. VV SBF zostal uznášaniaschopný. 
 

 

• K bodu 9 – Komisie SBF 
GS Brandejs oboznámil VV SBF o funkčností komisií SBF. 
TMK SBF bude zvolená na najbližšom VV, keď budú uzavreté pozície reprezentačných 
trénerov, ktorí by mali byť jej členovia. TMK bude doplnená ešte o ďalších dvoch členov, 
túto zmenu zapracuje do štatútu TMK Mgr. Hlavačka.  
KR SBF – prezident p.Kovács informoval, že spolu s JUDr. Radoslavom Šimonom 
zisťovali na turnaji AIBA Bocskai, ako iné federácie riešia problém, že rozhodcovia AIBA 
nemôžu byť členmi komisie. Vo viacerých federáciách je to riešené funkciou koordinátora, 
ktorý nie je voleným členom komisie, ale pomáha v činnosti komisie vo viacerých 
oblastiach. T.Kovács uviedol, že KR SBF bude pokračovať ďalej v pôvodnom zložení, no 
bude posilnené o funkciu koordinátora. Štatút o činnosti koordinátora vypracuje člen VV 
Michal Franek ml. v spolupráci s rozhodcom AIBA JUDr. Radoslavom Šimonom. 
Komisia ženského boxu SBF doposiaľ nemá svoj štatút činnosti a ako poznamenal Pavol 
Švec, ktorý bol jej členom, tak ani nikdy nedostali konkrétne úlohy a náplň činnosti, 
ktorou by sa mali zaoberať. VV SBF po diskusii ustanovil, že činnosť ženského boxu by 
mal v prvom rade koordinovať reprezentačný tréner žien, ktorý to bude mať vo svojej 
náplni práce. VV SBF preto zrušil komisiu ženského boxu a činnosť ženského boxu SBF 
bude koordinovať reprezentačný tréner žien.  
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ŠTaMK SBF bola navrhnutá v zložení: predseda Ján Brandejs, členovia: JUDr. Ján 
Novotný, Jaroslava Brandejsová 
 

UZNESENÍM č. 15/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje  

ŠTaMK SBF v zložení: predseda Ján Brandejs, 
členovia: JUDr. Ján Novotný, Jaroslava Brandejsová 

(Všetci členovia hlasovali ZA) 
 
• K bodu 10 – správa trénera z ME22 

Mgr. Hlavačka zaslal pred zasadnutím VV SBF všetkým členom VV SBF Správu 
z podujatia. VV SBF vzal na vedomie. 
 

• K bodu 11 – školenie trénerov SBF, AIBA 
-Mgr. Hlavačka informoval o príprave na školenie trénerov, ktoré sa uskutoční počas 
štyroch víkendov a bolo prihlásených 33 osôb. Organizačnou stránkou školenia bol 
poverený Mgr. Hlavačka. 
-prezident SBF Tomáš Kovács informoval, že jeho snahou je usporiadať školenie AIBA 
Star 1 na Slovensku. Sekretariát vykoná všetky potrebné kroky k prihláseniu SBF ku 
kurzu. 
 

• K bodu 12 – školenie rozhodcov AIBA 
-počas Medzinárodného turnaja Felix Stamm bude prebiehať školenie AIBA Star 2, 
o ktoré prejavil záujem JUDr. Radoslav Šimon. Pán Šimon zároveň vycestuje na podujatie 
ako delegovaný rozhodca SBF. Nakoľko musí na kurz vycestovať o niekoľko dní vopred, 
cestovné mu bude hradené podľa cestovného poriadku. 
-na MT Felix Stamm vycestuje reprezentácia SR pravdepodobne v hmotnostiach 56, 60, 
75, 81, 91 a nominácia bude predložená k schváleniu VV SBF po druhom sparingovom 
kempe reprezentácie 20. 4.  
 

• K bodu 13 – porušovanie pravidiel SBF (štarty v zahraničí) 
-prezident Kovács dal na vedomie prítomným členom, že niektoré kluby porušujú hneď 
niekoľko pravidiel SBF a počas I. Slovenskej ligy boxu cestujú na podujatia do zahraničia, 
čím sa znižuje účasť našich podujatí. Tým sa porušuje jedno pravidlo. Ďalšie dve sú 
riadne nahlásenie výjazdu a následná správa s výsledkami. Prezident ďalej požadoval 
informáciu od GS, či boli splnené všetky náležitosti k zahraničnému výjazdu. GS 
informoval, že niektoré kluby plnia svoje povinnosti, niektoré iba čiastočne a niektoré 
vôbec. VV SBF poveril GS, aby upozornil hnutie prostredníctvom emailu. V prípade 
ďalšieho porušovania pravidiel bude podaný podnet na začatie disciplinárneho konania. 

 

• K bodu 14 – ŠTaMK - technické zabezpečenie 
-prezident Kovács oslovil slečnu Brandejsovú a GS a požadoval informácie ohľadom 
technického zabezpečenia ŠTaMK SBF. Komisia potrebuje dva notebooky, čo si vzal za 
úlohu p. Kovács, ktorý sa pokúsi osloviť jeho partnerov. 
-prezident ďalej poveril GS s oslovením AIBA a vyžiadal ďalší bodovací systém 
-ŠTaMK SBF osloví spoločnosť Swisstiming, ktorá sa zaoberá softvérom pre bodovací 
systém AIBA o zabezpečenie potrebného softvéru pre nové notebooky 
-J. Brandejsová informovala, že okrem ŠTaMK SBF je potrebné zaškoliť aj inú osobu, napr. 
na východe republiky. GS osloví p. Martina Zajaca. 
 

• K bodu 15 - webová stránka SBF 
-prezident informoval o prerábaní webového sídla federácie. Stránka dostane úplne nový 
formát, bude prepojená s youtube kanálom a bude sprehľadnená. 
-GS informuje hnutie a v prípade potreby zašle jednotlivým žiadateľom dokumenty 
emailom. 
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• K bodu 16 – turnaj ol. nádejí 2017 
VV SBF po diskusii rozhodol o zmene miesta organizácie. TON bude organizovaný 
v Nitre a organizátor zabezpečí ubytovanie, stravovanie pre vopred nahlásených 
účastníkov. 
-GS v spolupráci s Mgr. Hlavačkom rozpošle pozvánky na federácie Rakúska, ČR, 
Maďarska, Poľska, Srbska, Chorvátska, Litvy. 
-TON sa uskutoční v kategóriách starších žiakov (8), mladších dorastencov (9) a mladších 
dorasteniek (1) 
-nominovaní tréneri: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., Ing. Tibor Hlavačka, Gabriel Kišš, 
Martin Gajdoš. 
Mgr. Hlavačka predložil na schválenie nasledovnú nomináciu: 
St.žiaci:  
38,5kg Karol Daňo MŠK Vranov, 38,5kg / 40kg Šimon Turčina ŠKP (ak bude v niektorej 
kategórii voľné miesto), 40kg Samuel Horváth ŠKP, 41,5kg Filip Hříba BC Holíč, 44kg 
Adolf Staněk TP GA, 46kg Ladislav Horváth ŠKP, 50kg Roman Horváth ŠKP, 54kg Marek 
Daňo MŠK Vranov, 59kg Oliver Zajac MŠK Vranov 
Ml.dorast: 
46kg Alex Tancoš MŠK Vranov, 50kg Chris Bartoň ŠKP, 54kg Alex Tankó KO BC GA, 
57kg Alex Triebeľ BC Triebeľ, 63kg Gabriel Tkáč TBT, 66kg Viktor Kišš BC Levice, 70kg 
Lukáš Fernéza Zlaté Moravce, 80kg Marián Rúžička RTJ Malacky, +80kg Ján Kurucz 
Bulldog Sereď  
 

UZNESENÍM č. 16/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje  

nomináciu reprezentačného trénera 
pre Turnaj olympijských nádejí 2017 

(Všetci členovia hlasovali ZA) 
 

 

• K bodu 17 – rôzne 
-GS upraví smernicu o príspevkoch delegovaným rozhodcom a členom SBF. 
Odkomunikuje s Ing. Vlkolinským a predloží na schválenie VV SBF 
-9 miestny automobil SBF bude využívaný výhradne na reprezentačné výjazdy, schválené 
v pláne reprezentácie a rozpočte SBF, prípadne na iné akcie SBF v ekonomický prospech 
SBF (napr. hromadná preprava rozhodcov na podujatie SBF, alebo školenie). Nebude sa 
požičiavať klubom na klubové výjazdy. Parkovanie ako aj knihu jázd a servis si berie na 
zodpovednosť prezident Kovács 
-VV SBF sa zaoberal aj návrhom p. Kišša, ktorý upozornil, že SBF málo propaguje 
športovcov a VV SBF by sa mal zaoberať akciami ako napríklad plesy, slávnostné 
vyhodnotenia a podobne. VV SBF vzal na vedomie. 
- Mgr. Hlavačka predniesol správu z 1.reprezentačného sparingového kempu mužov 
- Ján Brandejs informoval, že SBF chýbajú propagačné materiály ako vlajočky, odznaky. 
Ďalej ŠTaMK SBF potrebuje diplomy, ocenenia (k výročiam členov – „zlaté, strieborné 
a bronzové rukavice“), ďakovné listy a iné ocenenia, nakoľko bolo schválených niekoľko 
ocenení a je treba ich odovzdať jednotlivým členom. Prezident spolu s Ing. Schutovou 
oslovia partnerov p. Kovácsa. 
- GS upozornil na skutočnosť, že je potrebné vykonať niekoľko zmien týkajúcich sa 
zmeny štatutárneho zástupcu. GS informoval, že Stanovy SBF zaslané na schválenie 
ministerstvu vnútra SR sme ešte neobrdžali. Po schválení stanov zabezpečí zmeny spolu 
s prezidentom Ing. Schutová. 
-Mgr. Hlavačka informoval o skutočnosti, že p. Kovács ako prezident SBF zabezpečil 
PHM do rumunskej Braily, kde sa konali Majstrovstvá Európy do 22 rokov. 
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-bez zaťaženia rozpočtu SBF prezident zabezpečil reklamu na automobil SBF, PHM 
a ubytovanie na MT Bocskai, ubytovanie počas ženského turnaja v Koszegu, preklad 
stanoviska VV SBF pre AIBA a každému trénerovi uhradil ubytovanie počas 
Majstrovstiev SR žiakov a ml.dorastencov v Galante. 
 
 
 
 

      V Bratislave, 15.4.2017                                                             zapísal:  Ján Brandejs 
 
 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                         schválil:  Tomáš Kovács 


