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Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Galanta (Hotel City), 19. 5. 2017, 10:00 hod. 

 
 

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

Ospravedlnení:   Radoslav Kotlár 
MUDr. Pavol Varga 
 

Sekretariát SBF:   Ing. Mária Schutová 
 

 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs  
 
 
 

 

• 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 Ing. Máriu Schutovú 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. Uvítanie, určenie zapisovateľa a overovateľa 
2. výberové konanie na repre trénerov - pozvaní tréneri 
3. došlá pošta  
4. kontrola úloh z VV č.2 
5. školenia trénerov 
6. vyhodnotenie turnaja Olympijských nádejí 
7. reprezentácia 
8. opakované porušovanie pravidiel 
9. TMK 
10. zmena termínu akcií SBF na jeseň  
11. web SBF 
12. rôzne  

 
 

• K bodu 2 – Výberové konanie pre reprezentačných trénerov – pozvaní tréneri  
Na post Reprezentačný tréner mladšieho dorastu a žiakov kandidoval Gabriel Kišš, 
Ladislav Horváth a Martin Gajdoš.  
Na post Reprezentačný tréner žien nekandidoval nikto, z tohto dôvodu bude všetky 
potrebné úlohy a úkony zabezpečovať TMK spolu s VV SBF.  
Pán Horváth sa prostredníctvom Mgr. Hlavačku ospravedlnil z účasti výberového 
konania na post Reprezentačný tréner mladšieho dorastu a žiakov a zároveň sa vzdal 
kandidatúry. Podľa jeho vyjadrenia chcel pomôcť SBF v prípade, že by sa nikto iný 
o post neuchádzal. Tiež vyjadril záujem naďalej SBF pomáhať v oblasti reprezentácie 



 

2 

o čom svedčí aj to, že si zvyšuje trénerskú kvalifikáciu SBF a taktiež je prihlásený na 
školenie AIBA. 
Následne pokračoval osobný pohovor s kandidátmi Gabriel Kišš a Martin Gajdoš.  
Po osobných pohovoroch prebehlo hlasovanie VV SBF. VV SBF sa zhodol na 
nasledujúcom výsledku:  
Reprezentáciu žiakov a ml. dorastu povedie vo dvojici pán Martin Gajdoš spolu s pánom 
Gabrielom Kiššom. Z hľadiska sledovania talentovanej mládeže by mal mať pán Gajdoš 
na starosť východ a pán Kišš západ. Vzájomná spolupráca, systém práce, úlohy a pod. sa 
prediskutujú na najbližšom zasadnutí TMK. Termín a miesto zasadnutia TMK bude 
trénerom včas oznámený. Dovtedy čaká reprezentáciu MD turnaj v Egeri, kde bol 
výkonným výborom poverený viesť reprezentáciu Gabriel Kišš, ktorý tento turnaj aj 
organizačne zabezpečil. 
 

UZNESENÍM č. 17/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje: 

Gabriela Kišša a zároveň Martina Gajdoša vo funkcii reprezentačného trénera mladšieho 
dorastu a žiakov 

(spolu hlasovalo 6 členov, 4 členovia hlasovalo ZA, Mgr. Hlavačka a Gabriel Kišš sa 
hlasovania ZDRŽALI) 

 
• K bodu 3 došlá pošta  
Box Club Triebeľ žiadal o finančnú podporu na medzinárodný turnaj Slovakia Boxing 
Cup 2017, ktorý sa uskutoční 15.06. – 18.06.2017 v priestoroch telocvične ZŠ Klín. Turnaj 
je otvorený pre všetky kluby, ale náklady na ubytovanie a stravu si znáša každý klub 
sám. Z tohto hľadiska sa VV SBF po diskusii rozhodol, že turnaj podporí do maximálnej 
výšky 2.000 € pri zabezpečení rozhodcov, ale za podmienky, že rozhodcov deleguje 
predseda KR SBF pán Peter Jachman. Organizátor je zároveň povinný uviesť SBF ako 
podporovateľa turnaja vo všetkých prístupných médiách a propagačných materiáloch.  

 
UZNESENÍM č. 18/2017 

Výkonný výbor SBF schvaľuje  
Finančnú podporu medzinárodného turnaja Slovakia Boxing Cup  

V maximálnej výške 2 000 EUR, ktorá môže byť použitá a vyúčtovaná iba na rozhodcov 
nominovaných predsedom KR SBF. 

 
Box Club Triebeľ zároveň žiadal o preplatenie nákladov na turnaj v Ukrajine v termíne  
9. 5. – 13. 5. 2017. Vzhľadom na to, že turnaj bol prípravou Jessicy Triebeľovej na ME, tak 
tieto náklady SBF preplatí pre boxerku a trénera v prípade, že BC Triebeľ zašle presné 
účtovné doklady za ubytovanie a cestovný výkaz, kópia mailom a originál poštou. 
Taktiež je potrebné zaslať správu z turnaja s výsledkami. 
VV v diskusii ďalej konštatoval, že do budúcna treba mať plán takýchto výjazdov a riešiť 
to včas, aby mohol byť výjazd dopredu schválený. Na reprezentačnú akciu hradenú zo 
SBF sa vzťahujú aj ďalšie povinnosti – hlavne dodanie výsledkov z turnaja, správa 
z turnaja, používanie reprezentačného oblečenia a podobne.  
 
 

UZNESENÍM č. 19/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje  

preplatenie nákladov turnaja na Ukrajine, pokiaľ BC Triebeľ dodá účtovné doklady na 
ubytovanie, stravu a cestu pre Jessicu Triebeľovú a trénera. Taktiež je potrebné zaslať 

písomnú správu z turnaja s výsledkami. 
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
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GS predložil žiadosť o pridruženie OZ Drakula Gym. Združenie zaslalo všetky potrebné 
doklady.  

UZNESENÍM č. 20/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie  

OZ Drakula Gym 
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 

 
GS predložil na prerokovanie List pre VV SBF od pána Roderika Gyorfi.  
Výkonný výbor SBF sa nakontaktuje na spoločnosť NIKE a budú spoločne komunikovať 
o nasledujúcich krokoch. Kontaktovanie bude mať na zodpovednosť Mgr. Zuzana 
Krajčírová spolu s prezidentom SBF Tomášom Kovácsom.   
 
 
• K bodu 4. – kontrola úloh z VV č.2  
Smernica poskytnutia príspevkov schválená  
Registračný poriadok   schválený  
Úprava štatútu TMK   schválená  
Štatút ŠTMaK    schválený  
Smernica o tituloch a oceňovaniach  schválená  
Štatút o činnosti koordinátora dopošle do najbližšieho zasadnutia VV SBF člen VV 
Michal Franek ml. 
 

UZNESENÍM č. 21/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Smernicu poskytnutia príspevkov 

 (všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Registračný poriadok 

 (všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Štatút TMK 

(všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Štatút ŠTMaK 

 (všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Smernica o tituloch a oceňovaniach 

 (všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
 
• K bodu 5. – školenia trénerov  
Na SBF školení trénerov sa zúčastňuje spolu 26 záujemcov. Pavol Hlavačka informoval, 
že je to dostatočný počet uchádzačov, aby boli pokryté náklady na školenie a tak 
rozpočtovú položku SBF 1000 € na školenia trénerov navrhol využiť na školenie trénerov 
AIBA tak, aby SBF finančne podporila záujemcov, ktorí absolvovali SBF školenie 
a zároveň sú prihlásení na AIBA kurz 1* a to formou preplatenia uhradenej zálohy 100 €. 
Zároveň sa zvyšok nevyčerpaného rozpočtu doloží na celkové náklady školenia AIBA, 
čím sa znížia ďalšie náklady všetkých uchádzačov. 
 
• K bodu 6. – Vyhodnotenie turnaja Olympijských nádejí 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predniesol výkonnému výboru SBF správu z turnaja 
olympijských nádejí, na ktorom dostalo šancu 18 slovenských boxerov. Slovensko získalo 
6 zlatých, 6 strieborných a 4 bronzové medaile.  
 
• K bodu 7. – reprezentácia  

 
• Správa z MT Stamm bola elektronicky odoslaná výkonnému výboru SBF.  
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Nominácia MT Eger 
Návrh trénerov: Gabriel Kišš, Tibor Hlavačka  
Auto na prepravu bude reprezentačné + auto z BC Stavbár Nitra. Klub BCS Nitra 
poskytne reprezentácii svoje auto len za pohonné hmoty. 
Nominovaní sú všetci boxeri MD, ktorí sa zúčastnili turnaja Olympijských nádejí: Alex 
Tancoš MŠK Vranov, Chris Bartoň ŠKP BA, Alex Tankó KO GA, Alex Triebeľ BC Triebeľ, 
Gabriel Tkáč BC Tkáč, Viktor Kišš BC Levice, Lukáš Fernéza BC ZM, Marián Rúžička RTJ 
Malacky, Jessica Triebeľová BC Triebeľ. V st.doraste Adriána Nagyová BCS Nitra, Patrik 
Valent ŠKP BA, Adrien Amcha ŠKP BA. Za klubové náklady vycestuje na turnaj aj Mária 
Balážová BCS Nitra. 
Nominácie rozoslal GS na dotknuté kluby.  
 
MT Čierne Diamanty – Rybnik, POL 
Tento turnaj má SBF v pláne reprezentácie pre st.dorast a hradený by mal byť 
v spolupráci s klubmi. SBF zabezpečí na tento turnaj iba prepravu, ostatné náklady 
znášajú kluby. 
Nominácia st.dorastu vzišla z prvých dvoch kôl I.SLB a nominovaní boli boxeri, ktorí 
tieto kolá vyhrali: 
56kg Rudolf Palenčár, 60kg Andrej Mikula, 64kg Patrik Valent, 75kg Adrien Amcha (ŠKP 
BA). Tréner Tibor Hlavačka.  
 
ME mužov 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. potrebuje na doplnenie ešte jedného trénera nakoľko cestuje 
až 5 boxerov, potvrdený tréner je pán Tibor Hlavačka.  
Nominácia boxerov: 
56kg Viliam Tankó KO BC GA, 60kg Michal Takács ŠKP BA, 75kg Andrej Csemez KO BC 
GA, 91kg Erik Tlkanec BA Boxerňa, 81kg Ján Džanaj BC Dubnica / Matúš Strnisko ŠKP 
BA. Pavol Hlavačka informoval, že medzi boxermi Jánom Džanajom a Matúšom 
Strniskom nie je ešte rozhodnutý, oboznámil VV so situáciou a možnými riešeniami 
rozhodnutia. Komplikáciou je momentálne zranenie Jána Džanaja, ktoré si privodil pri 
poslednom zápase a ukáže sa, či ide o krátkodobé zranenie, alebo niečo vážnejšie. 
Situáciu rieši so samotnými boxermi a s prezidentom BC Dubnica Michalom Franekom.  
 
ME ml.dorastu dievčat 
Výkonný výbor SBF schválil nomináciu Jessicy Triebeľovej na ME plus 1 trénera. Každý 
člen na výjazde navyše bude musieť byť hradený z klubových prostriedkov.  
 
ME žiakov 
Na ME žiakov je v predbežnej nominácii SBF Ladislav Horváth, ktorý sa zúčastnil ME už 
v minulom roku za klubové náklady a tento rok ako jediný náš žiak vyhral 2 zápasy na 
MT Olympijských nádejí. Ďalších adeptov, ktorým by mohla byť ponúknutá účasť na 
náklady klubov budú sledovať reprezentační tréneri.  
 

UZNESENÍM č. 22/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje jednotlivé nominácie.  

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
 

• K bodu 8. – opakované porušovanie pravidiel  
Športový manažér Ján Brandejs upraví Súťažný poriadok boxu a Smernicu o povolení 
štartu v zahraničí a to v znení, že je vždy potrebné nahlásiť akékoľvek akcie okrem akcii 
SBF.  
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Zároveň sa výkonný výbor SBF zhodol a schválil pokyn, aby na okolité štáty boli zaslané 
maily s informáciou, že každý boxer zo Slovenskej Republiky je povinný sa preukázať 
písomným povolením SBF.  
 
• K bodu 9. – TMK 
Pavol Hlavačka poznamenal, že mnoho ľudí si zle vysvetľuje poslanie a úlohy TMK. Zo 
štatútu vyplýva, že TMK má za úlohu v prvom rade otázky vzdelávania, školení, 
evidencie, ďalej členovia TMK by sa mali vo veľkej miere zúčastňovať podujatí SBF 
a preto je dôležité, aby jeho členovia boli zo západu aj východu. Členovia TMK majú byť 
aj reprezentační tréneri a TMK s jednotlivými zložkami reprezentácie spolupracuje, 
vyhodnocuje plány, činnosť a pod.  
Členmi TMK boli zvolení reprezentační tréneri Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., Martin 
Gajdoš, Gabriel Kišš. VV SBF schválil doplnenie TMK o Ing. Tibora Hlavačku a Rafaela 
Horvátha. Za predsedu TMK bol schválený Ing. Tibor Hlavačka. Podpredsedu si určia 
členovia na svojom zasadnutí.  

 
UZNESENÍM č. 23/2017 

Výkonný výbor SBF schvaľuje zloženie TMK – predseda Ing. Tibor Hlavačka, členovia: 
Martin Gajdoš, Gabriel Kišš, Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., Rafael Horváth 

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
 

• K bodu 10. – zmena termínu akcií SBF na jeseň 
Pavol Hlavačka informoval, že vzhľadom na doplnené termíny ME MD a SD zo strany 
EUBC je potrebné urobiť menšie zmeny v jesennej časti kalendára. Navrhol posunúť 
8.kolo II.SLB zo 16.9. na 23.9. Organizátor tohto kola pán Kotlár z BC Veľké Leváre sa 
vyjadril, že mu táto zmena nerobí problém. Ďalej 4.kolo I.SLB z 23.-24.9. posunúť na 16.-
17. 9. Toto kolo by mal organizovať klub BC Triebeľ, so zmenou termínu súhlasil. Ďalej 
sa posunú M-SR st.dorastu v Nitre zo 6.-8.10. na 30.9.-1.10., organizátori so zmenou 
súhlasili. 
 

UZNESENÍM č. 27/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje zmeny kalendára SBF.  

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
 
 
• K bodu 11. – web SBF  
Prezident Tomáš Kovács informoval o prebiehajúcich prácach na stránke v dodržanom 
rozpočte. Stránka by mala byť v júni už funkčná z hľadiska dokumentov a hlavných 
informácií, postupne sa bude ešte dopĺňať.  
 
• K bodu 12. – rôzne  

 
 
 

V Bratislave, 24.5.2017                                                             zapísal:  Ing. Mária Schutová  
 
 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                         schválil:  Tomáš Kovács 


