Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF
Galanta, 22. 01. 2018, 10:00 hod.
Zúčastnení členovia VV SBF:

Tomáš Kovács
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.
MUDr. Pavol Varga
Gabriel Kišš
Michal Franek ml.

Ospravedlnení:

Radoslav Kotlár
Mgr. Peter Seriš
Mgr. Zuzana Krajčírová

Sekretariát SBF:

Ing. Mária Rapčanová

Pozvaní hostia:

Ján Brandejs
Peter Bernát (účtovník SBF)

•

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

•

Pán Kovács navrhol ako zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia VV SBF generálneho
sekretára SBF Ing. Máriu Rapčanovú 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, určenie zapisovateľa a overovateľa
2.
návrh prezidenta na kooptáciu
3.
došlá pošta
4.
kalendár SBF 2018
5.
štátna dotácia na rok 2018 a príprava rozpočtu
6.
propozície MSR, MLB, II.SLB a Súťažný poriadok boxu
7.
plán reprezentácie 2018
8.
reprezentácia - nominácia Bocskai, správa trénera MT Nations Cup (dievčatá), návrh
na turnaj Golden Girls Švédsko (Jessica Triebeľová)
9.
podnety Kontrolnej komisie
10.
návrhy z AZO
11.
návrh smernice o reprezentačnom aute
12.
ukončenie auditu - prizvaný účtovník SBF
13.
ekonomická smernica SBF - prizvaný účtovník SBF
14.
rôzne
•

K bodu 2 – návrh prezidenta na kooptáciu

Prezident, Tomáš Kovács, predstavil návrh na kooptáciu nového člena VV SBF
po odstúpení pána Borisa Čavajdu v mesiaci december 2017. Pán Kovács navrhol na
kooptáciu pána Mgr. Patrika Hrbeka, ktorý pôsobí ako právnik v SOV, má veľký záujem
o spoluprácu s SBF a aktívne sa zapája do diania v SBF. Pán Kovács je presvedčený, že
kooptovanie pána Hrbeka bude pozitívnym prínosom do SBF.
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UZNESENÍM č. 1/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje kooptáciu Mgr. Patrika Hrbeka ako člena VV SBF.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)
•

K bodu 3 – došlá pošta

GS SBF informovala členov VV SBF o prijatí oznámenia o odstúpení z funkcie predsedu a
člena Disciplinárnej komisie 1.stupňa, Mgr. Jána Neszméry, LL.M. a JUDr. PhDr. Ing.
Štefana Neszméry, LL.M. Tretí člen DK 1. stupňa, Mgr. Vojtech Semeth, má záujem naďalej
zastávať post člena DK 1. stupňa. Členovia VV SBF oznámenie berú na vedomie
a pripravujú návrh členov na kooptáciu do Disciplinárnej komisie 1.stupňa.
Športový manager, Ján Brandejs, predniesol žiadosti klubov o pridruženie k SBF,
presnejšie K1 Team terasa, Boxing Club Royal, Budokan Samaria. Všetky združenia zaslali
potrebné dokumenty.
GS SBF predniesla žiadosť klubu BC Triebeľ a pána Gajdoša o preloženie MSR žiakov
a MD z dôvodu konania turnaja v Kline, ktorého organizátorom je klub BC Triebeľ. VV
SBF túto zmenu neschválil. BC Triebeľ pred tvorbou kalendára (AZO 2.12.2017) neposlal
žiadnu žiadosť o termín turnaja v Kline, ani o zaradenie turnaja do kalendára SBF. Pokiaľ
BC Triebeľ zmení termín turnaja tak, aby nekolidoval s inou akciou SBF, tak bude možné
žiadať o zaradenie do kalendára SBF a VV SBF sa bude touto žiadosťou zaoberať.
Zároveň GS SBF predniesla žiadosť pána Triebeľa o zaradenie MS SD dievčat a OH
mládeže. MS SD dievčat sú zaznačené v kalendári SBF a podľa najnovších informácií budú
v auguste spolu s MS chlapcov. OH mládeže - ako už VV SBF informoval skôr, s účasťou
na OH mládeže sa v prípade úspešnej kvalifikácie počíta. Na žiadosť pána Triebeľa boli
do kalendára informatívne zaradené už pri tejto aktualizácii.
Pán Ján Brandejs zároveň informoval, že kluby ŠK Miko Fit Box, BC Sparťan Prešov, Alex
Gym Poprad, ŠKB JD Stropkov, MBK Giraltovce, uzavreli spoločenstvo a budú štartovať
na MLB pod jednou hlavičkou a to, Prešovský samosprávny kraj.
Ján Brandejs tiež predniesol žiadosť o reamaterizáciu Petry Jachmanovej, ktorá splnila
všetky náležitosti podľa aktualizovaných pravidiel AIBA aj SBF.
ŠTaMK žiadala o schválenie koordinátora Martina Zajaca v ŠTaMK.
UZNESENÍM č. 2/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu K1 Team terasa, Boxing Club Royal,
Budokan Samaria k SBF
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).
UZNESENÍM č. 3/2018
Výkonný výbor SBF neschvaľuje preloženie termínu organizovanie MSR žiakov a MD.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).
UZNESENÍM č. 3/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje reamaterizáciu Petry Jachmanovej.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).
UZNESENÍM č. 4/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje koordinátora Martina Zajaca v ŠTaMK.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).
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•

K bodu 4. – kalendár SBF

Kalendár SBF odprezentoval športový manažér Ján Brandejs a oboznámil VV s drobnými
úpravami a záujemcami o organizovanie jednotlivých podujatí. Doplnené bolo jedno
zahraničné kolo MLB, ktoré by sa malo uskutočniť 13.-14. 10. v poľskom Rybniku.
V niektorých prípadoch kde boli o jedno podujatie dvaja záujemcovia prišlo k dohode
medzi klubmi a nemusel rozhodovať VV. O 4.kolo MLB žiadali až 3 záujemcovia – BK
Ždaňa, Košický box klub a BC Triebeľ. Vzhľadom na posledné 2 roky, kedy BC Triebeľ sa
najskôr uchádzal o organizáciu a následne pred podujatím sa vzdal organizovania turnaja
a BK Ždaňa má pridelené 4.kolo II.SLB, bola organizácia udelená Košickému box klubu,
ktorý kvalitne zorganizoval v roku 2017 4.kolo I.SLB. Všetky podujatia už majú svojho
organizátora a jediným otáznikom do jesene ostalo 10.kolo II.SLB, kde sú záujemcovia ŠB
Levice a Dunajská Lužná. O tomto podujatí rozhodne VV SBF neskôr
po vyjadrení ŠB Levice, či budú mať k dispozícii ring.
UZNESENÍM č. 5/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje Športový kalendár SBF pre rok 2018.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).
•

K bodu 5. – štátna dotácia SBF 2018

Členovia VV vzali na vedomie informáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR o úprave výpočtov pre dotáciu pre športové zväzy, na základe ktorých je rozpočet SBF
na rok 2018 o 27 053 € nižší, ako bol v roku 2017.
Členovia SBF preberali návrh rozpočtu SBF na rok 2018 s dodržaním rozdelenia
vyplývajúceho zo zákona a zmluvy. Schválenie rozpočtu bude realizované až po podpise
zmluvy SBF s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a po kontrole Patrika
Hrbeka, aby rozpočet spĺňal všetky podmienky, ktoré zo zmluvy vyplývajú.
Zároveň pán prezident Tomáš Kovács konštatoval, že v roku 2017 hospodárila SBF
s vyrovnaným rozpočtom, nečerpala z rezervy a vďaka tomu ušetrila 13 747,64 €. Ku
koncu roka tak mohla SBF zrealizovať nákup boxerských rukavíc a bandáží, ktoré budú
určené klubom SBF. Kluby SBF dostanú za každého svojho aktívneho športovca v roku
2017 (3 účasti na podujatiach SBF) jeden pár rukavíc a bandáží a doplnená bude aj výstroj
reprezentácie.
Tiež členov VV SBF informoval o príspevkoch, ktoré do SBF poskytol v roku 2017, t.j. na
výjazd na MS v Hamburgu zabezpečil osobný automobil BMW s plnou nádržou, na výjazd
taktiež prispel sumou 1 000 € a zároveň si hradil letenku do Hamburgu v hodnote 300 € na
vlastné náklady, ďalej 450 € na výjazd na ME žiakov, sponzorské dary
na športové ceny SLB v hodnote 500 €, 4 ks kalibrovaných váh na súťaže SBF, na MSR
žiakov hradil ubytovanie pre trénerov v sume 500 €, pohonné hmoty na väčšinu výjazdov
reprezentačného auta, medzinárodné turnaje v Debrecíne a Koszegu bez platby za
ubytovanie a stravu, a pod.
•

K bodu 6. – propozície MSR, MLB, II.SLB a Súťažný poriadok boxu

Pán Ján Brandejs už vopred elektronicky zaslal členom VV SBF propozície MSR, MLB,
II.SLB a Súťažný poriadok boxu na preštudovanie. Po pripomienkovaní ich opätovne
predniesol a prezident SBF Tomáš Kovács vyzval členov VV SBF na hlasovanie.
UZNESENÍM č. 6/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje propozície MSR, MLB, II.SLB a Súťažný poriadok boxu na
rok 2018.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)
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•

K bodu 7. – plán reprezentácie 2018

Reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predniesol plán reprezentácie na rok
2018, ktorý bol vopred elektronicky zasielaný všetkým členom VV SBF. Účasť na
jednotlivých akciách však bude musieť byť v súlade s rozpočtom SBF, ktorý je na rok 2018
značne nižší ako v roku 2017 a preto nie všetky akcie budú finančne plne v réžii SBF.
UZNESENÍM č. 7/2018
Výkonný výbor SBF VV SBF schválil reprezentačný plán SBF na rok 2018
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)
•

K bodu 8. – reprezentácia - nominácia Bocskai, správa trénera MT Nations Cup
(dievčatá), návrh na turnaj Golden Girls Švédsko (Jessica Triebeľová)

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predniesol nomináciu na MT Bocskai, kde by chcel dať
príležitosť aj niektorým boxerom, ktorí síce nevyhrali M-SR, ale spadajú do kategórie do
22 rokov a majú už reprezentačné skúsenosti. Preto bol organizátor turnaja požiadaný, aby
mala SBF umožnené o zdvojenie niektorých hmotnostných kategórií. Ďalej informoval, že
pre zdravotné problémy nemohol v nominácii počítať s Erikom Tlkancom, Andrejom
Csemezom, pre študijné povinnosti s Michaelom Ballaiom a pre pracovné povinnosti
s Mariánom Michalecom.
Nominácia: 56kg Viliam Tankó a Filip Meszároš (obaja KO Galanta), 60kg Michal Takács
(ŠKP Bratislava), 69kg Tomáš Zold (ŠKP Bratislava) a Martin Hýll (BC Veľké Leváre), 81kg
Matúš Strnisko (ŠKP Bratislava), 91kg Dávid Michálek (ABC Malacky). Tréneri Pavol
Hlavačka a Tomáš Kovács, rozhodca Martin Zajac.
Správa trénera MT Nations Cup – členom VV SBF bola referovaná správa trénera prijatá
od pána Petra Triebeľa, zároveň bola táto správa zverejnená na webovom sídle SBF.
GS SBF predniesla žiadosť o preplatenie nákladov no boxerku Jessicu Triebeľovú na
medzinárodný turnaj Golden Girl vo Švédsku. VV SBF schválil preplatenie ubytovania so
zahrnutím stravy a zároveň preplatenia finančných cien (tzv. vreckové) počas celého MT
pre boxerku Jessicu + tréner (1 + 1). Zároveň VV SBF navrhuje, aby náklady na dopravu
do Švédska hradilo NŠC z finančného príspevku vyhradeného na športovú prípravu
Jessicy v prípade jej zotrvania v NŠC aj v roku 2018.
Ďalej VV SBF počíta aj s financovaním nákladov na nadchádzajúci turnaj v Koszegu.
UZNESENÍM č. 8/2018
Výkonný výbor SBF schválil nomináciu na MT Bocskai.
(Pavol Hlavačka sa zdržal, 4 členovia VV SBF hlasovali ZA)
UZNESENÍM č. 9/2018
Výkonný výbor SBF schválil preplatenie ubytovania so zahrnutím stravy a zároveň
preplatenia finančných cien (tzv. vreckové) počas celého MT Golden Girl vo Švédsku 2018
pre boxerku Jessicu + tréner (1 + 1).
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)
•

K bodu 9. – podnety Kontrolnej komisie
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V bode č. 9 sa VV SBF zaoberal podnetmi kontrolnej komisie prijatými v termíne
22.12.2018. Na bod č. 1 a 2 bude odpovedať priamo pán Brandejs pánovi Ing. Petrovi
Vlkolinskému, PhD. K bodu číslo 3 si dovoľuje VV SBF pozvať pána predsedu KK SBF,
Ing. Petra Vlkolinského, PhD. na najbližšie zasadnutie VV SBF konané vo februári 2018.
•

K bodu 10. – návrhy z AZO

VV SBF sa zaoberal diskusiou z AZO a podnetmi uvedenými v zápise z AZO.
Oceňovanie dosiahnutých výsledkov v reprezentácii SBF – počas M-SR mužov, žien a SD
v decembri 2018 budú symbolicky vecnými cenami ocenení najúspešnejší reprezentanti za
rok 2018. Evidenciu a návrh bude mať na starosť zástupca športovcov Gabriel Kišš.
Finančné odmeny za vrcholné podujatia ostávajú v platnosti rovnako ako v roku 2017.
Finančný príspevok SBF za organizáciu podujatia SBF (SLB, MLB) – predfinancovanie
podujatia formou zálohy nie je možné podľa aktuálneho Zákona o športe.
Propagácia SBF na webovom sídle – Ján Brandejs sa ponúkol v rámci svojej vykonávanej
náplne práce doplniť a zvýšiť propagáciu na webovom sídle SBF prostredníctvom
krátkych článkov z rôznych podujatí, využitia YouTube kanálu. Okrem toho sa VV SBF
bude zaoberať zvýšením povedomia o boxe a SBF prostredníctvom využitia
verejnoprávnych médií.
UZNESENÍM č. 10/2018
Výkonný výbor SBF schválil symbolické vecné oceňovanie športovcov za dosiahnuté
výsledky v reprezentácii SBF.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)
•

K bodu 11. – návrh smernice o reprezentačnom aute

Aj napriek tomu, že reprezentačné auto je využívané v súlade so zákonom a stanovami
SBF, členovia VV SBF spolu s pánom účtovníkom SBF preberali potrebu vypracovania
Smernice o reprezentačnom aute, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie
týkajúce sa využívania reprezentačného auta ako napr. kniha jázd, ktorá bude v súlade
s vyúčtovaním, oprávnenia obsluhovať vozidlo, poistné, schválenie pracovnej cesty a pod.
Smernica bude schvaľovaná na najbližšom zasadnutí VV SBF.
• K bodu 12. – ukončenie auditu - prizvaný účtovník SBF
Pán účtovník Peter Bernát predniesol VV SBF záverečnú správu auditu účtovnej závierky
za rok 2016, ktorá je od decembra 2017 zverejnená aj na webovom sídle SBF spolu
so skutočnosťami, ktoré boli zistené počas overovania účtovnej závierky za rok 2016.
VV SBF vzal na vedomie audítorskú správu a pán Peter Bernát vypracuje na základe
záverečnej správy auditu Smernicu na odstránenie chýb zistených počas overovania
účtovnej závierky za rok 2016, ktorej súčasťou bude aj vysporiadanie záväzkov SBF a
návrh na vyradenie nepoužívaného majetku.
•

K bodu 13. – ekonomická smernica SBF

Ekonomická smernica bola konzultovaná s účtovníkom SBF na doplnenie a úpravu jej
znenia. Pán účtovník SBF Peter Bernát spracuje návrhy na úpravy a predloží ich VV SBF.
•

K bodu 14. – rôzne
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Prezident Tomáš Kovács informoval členov VV SBF, že reprezentačné auto je opravené
a momentálne sa čaká len na vysporiadanie poistnej udalosti zo strany vinníka nehody.
Zároveň informoval VV SBF o záujme spoločnosti a značky Sportika spolupracovať s SBF
formou sponzorovania športovým oblečením a výbavou pre reprezentáciu SBF. Aktuálne
prebieha dohoda podmienok a príprava návrhu zmluvy v prípade spolupráce.

V Bratislave, 29.01.2018

zapísal: Ing. Mária Rapčanová

overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

schválil: Tomáš Kovács
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