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Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Galanta (Central café), 27. 6. 2017, 10:00 hod. 

 
 

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

Ospravedlnení:   Radoslav Kotlár 
Michal Franek ml. 
 

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. došlá pošta  
3. kontrola úloh z VV č.3 
4. reprezentácia  
5. príprava VZ  
6. doplnenie webovej stránky SBF  
7. pravidlá pre vyplácanie odmien  
8. informačný list klubom ohľadom koncoročných dotácii  
9. rôzne 

 
 

• K bodu 2 – Došlá pošta   
Ladislav Horváth poslal žiadosť o pridruženie boxerského klubu Škola boxu Levice. 
Združenie zaslalo všetky potrebné doklady.  
 

UZNESENÍM č. 28/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie  

OZ Škola boxu Levice 
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 

 
Následne GS predložila email – oznam od pána Martina Straszera ohľadom podozrenia 
na odcudzenie minerálnych vôd, slaného pečiva a pier počas III. kola I. SLB. VV SBF berie 
na vedomie túto informáciu a konštatuje, že je potrebné, aby mal usporiadateľ dostatočne 
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zabezpečenú usporiadateľskú službu počas podujatia, aby sa takýmto veciam 
predchádzalo. 
 
• K bodu 3 – kontrola úloh z VV č.3 
Na poslednom VV z termínu 19.5.2017 Ján Brandejs navrhol zabezpečenie nových 
kalibrovaných váh pre váženie boxerov počas podujatí SBF. Prezident Tomáš Kovács 
zabezpečil 4 ks pre SBF na vlastné náklady. VV SBF určil, že 1 ks pôjde na východné 
Slovensko a 1 ks zostane na západnom Slovenku, pre potreby na turnajoch. Ďalšie 2 ks 
zostávajú ako rezerva.  

 
UZNESENÍM č. 28/2017 

Výkonný výbor SBF schvaľuje  
používanie váh SBF na podujatiach SBF 

 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
 
Športový manažér Ján Brandejs predniesol návrh úpravy pre Registračný poriadok SBF  a 
Súťažný poriadok boxu SBF podľa požiadaviek VV SBF z ostatného zasadnutia o 
ohlasovacej povinnosti a štarte v zahraničí. Návrhy na zmeny v dokumentoch SBF, 
členovia VV SBF dostali vopred prostredníctvom emailu. 

 
UZNESENÍM č. 29/2017 

Výkonný výbor SBF schvaľuje  
Registračný poriadok SBF a Súťažný poriadok boxu SBF 

 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
 

• K bodu 4. – reprezentácia   
GS SBF očakáva správu z AIBA ohľadom kvalifikácie Andreja Csemesa na MS men elite 
v Hamburgu.  
 
ME žiakov – 17.-26.7. - Valcea (ROM)  
Na ME žiakov bol nominovaný Ladislav Horváth ml., ktorý vycestuje na náklady SBF. 
Okrem toho vycestuje aj Filip Hříba, na ktorého financie vybavuje Tomáš Kovács 
prostredníctvom VUC. Ako tréner bol určený Ladislav Horváth, na náklady ŠKP. Nakoľko 
sa ME zúčastnia len 2 boxeri, ďalší tréner nebude potrebný a teda náklady na trénera z SBF 
budú ušetrené a použité pre ME ml.dorastu. SBF hradí náklady na cestu (použité 
reprezentačné auto) a poistenie všetkým 3 členom.  

 
ME mladšieho dorastu - 17.-26.9. Albena, BUL 
Vzhľadom na vzdialenosť mesta Albena vycestuje výprava letecky. Predbežné náklady 
predstavujú cca 1 000 € na osobu. SBF finančne pokryje účasť 1 trénera a 4 najúspešnejších 
boxerov tejto kategórie v tomto roku. Nominácia sa definitívne schváli po zverejnení 
oficiálnej pozvánky od EUBC, nakoľko v súčasnosti ešte prebiehajú niektoré prípravné 
akcie širšieho reprezentačného výberu. Prípadní ostatní účastníci zo širšieho 
reprezentačného výberu, ktorí sa zúčastňovali prípravných podujatí reprezentácie, budú 
môcť štartovať na klubové náklady.  
Druhým trénerom na ME bude Ing. Tibor Hlavačka, ktorého účasť hradí klub ŠKP. 
 
MT Grand prix Ústí nad Labem 25.-30.7.2017 
Tréner Pavol Hlavačka informoval, že na tomto turnaji by chcel dať s výnimkou Andreja 
Csemeza, pre ktorého je to súčasť prípravy na MS, príležitosť boxerom zo širšieho 
reprezentačného výberu, ktorí nemajú v seniorskej reprezentácii ešte dostatok skúseností 
a tento turnaj je pre nich vzhľadom na termín vhodnou príležitosťou. 
Tréner - Pavol Hlavačka, rozhodca – Martin Zajac.  
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Nominovaní boxeri: 60kg Filip Meszároš, 64kg Kristián Nguyen, 75kg Andrej Csemez,  
91kg Dávid Michálek. 
 
• Okrem toho reprezentačný tréner Pavol Hlavačka navrhol zaradenie do športového 

plánu sústredenie na Štrbskom plese v rámci prípravy na ME MD. Sústredenie bude 
realizované v termíne 7. – 13. 8. 2017 a bude realizované spolu s českou reprezentáciou. 
Nominovaných boxerov na ME bude na tomto sústredení hradiť SBF, resp. NŠC, 
pokiaľ ide o zaradených športovcov. Tréner Gabriel Kišš súhlasil s týmto sústredením 
a zároveň dodal, že na týždeň 4.- 10. 9. vybavuje sparingový kemp s maďarskou 
reprezentáciou v rámci prípravy na ME MD. 

 
 

UZNESENÍM č. 30/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje  

jednotlivé nominácie a reprezentačné akcie 
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 

 
• K bodu 5. – príprava VZ SBF v termíne 8.7.2017  
Do termín 1.7. zašle GS všetkým pozvaným klubom rokovací poriadok a návrh stanov SBF. 
Tiež bude klubom pripomenuté potvrdenie o zastupovaní klubov, ktoré sú zastupujúci 
členovia povinní priniesť a osobne odovzdať na VZ.  
Pre zastupujúcich členov z východného Slovenska bude v prípade ich záujmu zabezpečené 
ubytovanie.  
 
• K bodu 6. – doplnenie webovej stránky SBF  

Za náplň stránky bude zodpovedať športový manažér Ján Brandejs v spolupráci 
s webmastrom. Pán Brandejs dohliadne na obsah stránky a jej doplnenie.  
Zároveň prezident Tomáš Kovács navrhol vytvorenie súťaže medzi boxerskými klubmi 
SBF, ktorá bude zameraná na podporu klubov a propagáciu boxu na Slovensku. Úlohou 
klubov bude pripraviť jednoduché videá s ukážkou ich tréningov a života v ich klube, 
videá budú zdieľané na webovej a FB stránke, kde bude spustené hlasovanie a videá 
s najvyšším počtom hlasov získajú športové pomôcky. Súťaž bude spustená v septembri, 
bližšie informácie zašle GS v dostatočnom časovom predstihu.  
 

UZNESENÍM č. 31/2017 
Výkonný výbor SBF schvaľuje realizáciu súťaže pre kluby SBF.  

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA) 
 
 
• K bodu 7. – pravidlá pre vyplácanie odmien  

VV SBF zasadal aj k návrhu spôsobu vyplácania finančných odmien trénerskej práce v 
reprezentácii SBF a zároveň vyplácaniu odmien pre športovcov za dosiahnuté výsledky 
na podujatiach AIBA. Účtovník SBF navrhol 2 spôsoby vyplácania: 1. prostredníctvom OZ 
svojho klubu alebo 2. spôsob: priamou zmluvou o amatérskom vykonaní športu (alebo 
trénera). Pre čo najefektívnejšie riešenie sa GS opätovne spojí s účtovníkom a preberú 
Ďalšiu navrhnutú možnosť vyplácania prostredníctvom Zmluvy o dielo alebo finančnej 
ceny ako je to pri výjazde na turnaj.  

 
• K bodu 8. – informačný list klubom ohľadom koncoročných dotácii  
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Na všetky kluby bude v spolupráci GS a športového manažéra SBF zasielaný informačný 
mail ohľadom dotácii klubom, ktoré sa pohybujú v hodnote spolu 20 021 €. V informačnom 
maily bude presne definované, ktorý klub bude mať nárok na dotáciu podľa podmienok 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou mailu budú aj prílohy: 
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku za aktívneho športovca a zároveň dohoda 
o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu a organizáciu vybraných športových 
podujatí – I. Slovenskej ligy boxu a II. Slovenskej ligy boxu (ďalej len „športové 
podujatia“), organizované v roku 2017.  
 
• K bodu 9. – rôzne  
Pavol Hlavačka referoval oznam predsedu TMK Tibora Hlavačku: vzhľadom na situáciu, 
že SBF aktuálne nemá reprezentačnú trénerku žien, tak bude organizovať v Nitre krátke 
sústredenie tejto rodovej kategórie a pozve na toto sústredenie aj trénerku Veroniku 
Kalouskovú, ktorá prejavila záujem sa ženskému boxu venovať. Veronika Kalousková je 
bývalá reprezentantka so skúsenosťami z medzinárodných podujatí a má II.kvalifikačný 
stupeň trénera SBF a zároveň úspešne absolvovala skúšky na certifikát trénera AIBA 1*.  
 
Prezident SBF Tomáš Kovács kontaktoval pána Vlkolinského ohľadom podnetov KK zo 
správy riadenia SBF, ktoré neboli napravené predošlým VV SBF. Pán Vlkolinský zašle 
pripomienky do najbližšieho zasadnutia VV SBF. 
 

 
 

V Bratislave, 29.6.2017                                                             zapísal:  Ing. Mária Schutová  
 
 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                         schválil:  Tomáš Kovács 


