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

Tomáš Kovács
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.
MUDr. Pavol Varga
Gabriel Kišš
Radoslav Kotlár
Mgr. Zuzana Krajčírová – príchod 12:00 hod.

Ospravedlnení:

Michal Franek ml.
Mgr. Peter Seriš
Mgr. Boris Čavajda

Sekretariát SBF:

Ing. Mária Rapčanová

Pozvaní hostia:

Ján Brandejs
Jaroslava Brandejsová
JUDr. Radoslav Šimon

Zúčastnení členovia KK SBF:

Ing. Peter Vlkolinský, PhD.
Pavol Švec
Jozef Blažo

•

Prezident SBF, Tomáš Kovács srdečne privítal zúčastnených členov VV, pozvaných hostí
a členov Kontrolnej komisie SBF, s ktorými bolo vopred dohodnuté spoločné stretnutie
KK SBF, VV SBF, GS SBF a p. účtovníka SBF na 10.hodinu. Členovia KK SBF zaslali
podklady, otázky a body smerované na VV SBF v termíne 24.10.2017. VV SBF sa snažil na
čo najviac bodov reagovať priamo na stretnutí s KK SBF, okrem toho sa spoločne dohodli
na vypracovaní a zodpovedaní jednotlivých bodov do termínu 30.11.2017. Stretnutie trvalo
približne 3 hodiny, následne členovia KK SBF opustili stretnutie a členovia VV SBF
pokračovali v riadnom zasadnutí VV SBF.
Viac info o stretnutí viď príloha č.1: Zápisnica KK SBF zo spoločného stretnutia KK SBF,
VV SBF, GS SBF a účtovníka SBF dňa 27.10.2017.

Program zasadnutia VV:
Uvítanie
pracovné stretnutie VV SBF a KK SBF – prizvaná Kontrolná komisia SBF, účtovník
SBF a prítomný GS SBF
1) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zasadnutia VV SBF
2) míting EUBC
3) koordinátor Komisie rozhodcov
4) došlá pošta
5) správa trénera z ME MD
6) správa zo zasadnutia TMK
7) nominácie na MT J. Tormu a Olympijské nádeje v ČR
8) príprava M-SR mužov a žien
9) rôzne
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•

K bodu 1 – schválenie programu, určenie overovateľa a zapisovateľa

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.)
•

K bodu 2 – míting EUBC

Na zasadnutie VV SBF bol zároveň prizvaný JUDr. Radoslav Šimon, ktorý však musel
zasadnutie opustiť skôr, nakoľko sa stretnutie s KK predĺžilo na 3 hodiny. K bodu 2 Pán
JUDr. Radoslav Šimon po príchode z ME mladšieho dorastu v Albene zaslal GS SBF správu
z ME, ktorej bola zároveň súčasťou krátka správa o mítingu EUBC, ktorý bol realizovaný
v termíne 25.09.2017 v Albene, BUL.
„Pokiaľ ide o meeting národných federácií patriacich do Európskej konfederácie, išlo iba
o stretnutie z dôvodu prípravy na Kongres v Dubaji, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2017,
kde sa bude odvolávať súčasný prezident AIBA, Dr. Wu. Na predmetnom meetingu boli
okrem mňa prítomní aj tréneri Martin Gajdoš a Peter Triebeľ.“ GS SBF len upresnila, že
termín mimoriadneho kongresu AIBA sa presunul na január 2018.
•

K bodu 3. – koordinátor Komisie rozhodcov

JUDr. Radoslav Šimon odovzdal návrh dodatku o činnosti koordinátora ku štatútu
Komisie rozhodcov členom VV v písomnej podobe. VV sa dodatkom zaoberal, rovnako aj
funkciou koordinátora rozhodcov, ktorá by mala skvalitniť prácu Komisie rozhodcov.
Prezident Tomáš Kovács poveril JUDr. Radoslava Šimona, aby vykonával funkciu
koordinátora a najbližšom zasadnutí Komisie rozhodcov prerokoval s členmi komisie
konečnú verziu štatútu Komisie rozhodcov, ktorý bude následné zverejnený na webovej
stránke SBF.
•

K bodu 5. – Došlá pošta

GS SBF informovala členov VV SBF o došlej pošte v nasledujúcich bodoch:
• Solidarita MOV – Slovenský olympijský výbor zasielal informačný mail ohľadom
možnosti zapojenia sa do projektu Solidarity MOV o podporu v rámci YOG 2018 (III.
letné olympijské hry mládeže) v Buenos Aires. VV SBF prejavil záujem o bod číslo 2
(finančná pomoc pri kvalifikačných pretekoch, súťažiach športovcov, ktorí sa pokúšajú
kvalifikovať na YOG 2018), úlohou GS je preveriť podmienky zapojenia sa do projektu
a následne informovať VV SBF.
• BC Triebeľ žiadal o preplatenie nákladov na rozhodcov a zdravotné zabezpečenie na
turnaj King a Queen of the Ring, ktorý sa bude konať 9.- 10. 12. 2017 v Kline. VV SBF
sa vyjadril, že daných podujatí, ktoré organizujú rôzne kluby SBF vo svojej réžii je viac,
no finančne sa podporujú iba podujatia schválené v rozpočte.
• Peter Jachman, predseda KR SBF zaslal GS SBF schválený návrh sankciovania
rozhodcov. VV SBF konštatoval, že akékoľvek sankcie nemôže vykonávať priamo
Komisia rozhodcov, ale Disciplinárna komisia. Navrhol preto, aby dané sankcie
Komisia rozhodcov navrhla zaradiť Disciplinárnej komisii do Disciplinárneho
poriadku SBF, pokiaľ sa tam v súčasnosti tieto sankcie nenachádzajú.
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GS SBF informovala VV SBF o prijatí pošty zo spoločnosti Wustenrot ohľadom úhrady
Povinného zmluvného poistenia reprezentačného motorového vozidla SBF pre rok
2018.
GS SBF prijala mail od generálneho sekretára KŠZ SR PhDr. Zdenka Kríža so
stanoviskom Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR k najčastejším otázkam
zväzov, resp. klubov pri prerozdeľovaní 15 % rozpočtu zväzov pre kluby – podľa
počtu členskej základne do 23 rokov. Toto stanovisko je taktiež súčasťou zasielanej
prílohy so zápisom zo zasadnutia VV SBF.
Žiadosť o zrušenie štatútu pridruženého klubu O.Z. Bojové športy a sebaobrana
Rohožník. VV SBF oficiálnej žiadosti vyhovel.
Žiadosť o pridruženie boxerského klubu Centrum zdravia, fitnes a bojové
športy Rúbaň. Združenie zaslalo všetky potrebné doklady.
Potvrdenie nominácie SBF do Juniorského tímu SOV. Slovenský olympijský výbor sa
vyjadril, že na základe nominácie SBF bola športovkyňa Jessica Triebeľová vybraná do
Juniorského tímu SOV. V období jedného roka bude finančne podporovaná 200
EUR/mesiac, na zlepšenie svojej športovej prípravy.
GS SBF informovala členov VV SBF o prijatí mailu od pána Straszera s pripomienkami
k priebehu SLB v Leviciach, kde namietal na nekvalitnú oficiálnu váhu a podľa jeho
úsudku nespravodlivý výsledok v jednom zo zápasov. Prezident SBF Tomáš Kovács
informoval, že z vlastných financií zabezpečil pre SBF 4ks kvalitných váh práve po
podnete zo 4.kola SLB v Bratislave, ktoré organizoval pán Straszer, kde bol problém
s nepresnou váhou, preto je zarážajúce, že sa sťažuje práve pán Straszer. Oficiálne váhy
SBF ešte nestihli byť distribuované zodpovedným členom ŠTaMK, preto táto váha
zatiaľ v Leviciach ešte nebola a váženie prebehlo na domácej váhy klubu BC Levice,
tak ako aj na iných podujatiach. Pripomienku k výsledku niektorého zo zápasov musí
pán Straszer adresovať Komisii rozhodcov, ktorá sa tým môže zaoberať.
UZNESENÍM č. 36/2017
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie
Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)

•

K bodu 6. – správa trénera z ME MD

Hlavný reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. na zasadnutí VV SBF predniesol
správu reprezentačného trénera MD z ME MD, Martina Gajdoša, ktorá je zverejnená na
webe SBF. Mgr. Hlavačka informoval, že nie je dobré, pokiaľ sa v oficiálnej správe objavujú
nepravdivé informácie, keď autor správy uviedol, že 12.miesto v medailovom umiestnení
krajín je najlepším historickým umiestnením Slovenska v ére samostatnosti. Pavol
Hlavačka konštatoval, že 12.miesto je veľmi cenné umiestnenie a vystúpenie našej výpravy
bolo veľmi dobré, no v ére samostatnosti SR boli aj úspešnejšie umiestnenia na vrcholných
podujatiach, všetky pod vedením trénera Tibora Hlavačku:
ME ml.dorast 1998 - 8.miesto v medailovom umiestnení spolu s LTU : striebro Jacura,
bronz Molnár
ME ml.dorast 2000 - 8.miesto spolu s HUN: 2 boxeri - 2x bronz (Marko, Molnár)
MS st.dorast 2000 - 10.miesto spolu s ISR a GRG (striebro Pavol Hlavačka)
ME ml.dorast 2000 - 12.miesto - 2 boxeri 2x bronz (Kováč, Blažo)
M-EÚ mužov 2014 - 9.miesto - striebro Mezei, bronz Zátorský, Tanko, Strnisko
•

K bodu 7. – správa zo zasadnutia TMK

Správa TMK bola členom VV SBF zaslaná vopred a je zverejnená na webe SBF v sekcii
TMK.
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Na základe návrhov TMK bola Mgr. Veronika Kalousková VV SBF poverená viesť
tréningový zraz dievčat a žien 2.-4. 11. v Nitre a bude jej ponúknutý post reprezentačnej
trénerky pre ženskú kategóriu v súlade s podmienkami, ktoré boli zverejnené pre
výberové konanie na tento post, kde sa žiadny uchádzať neprihlásil.
Ďalej na základe správy TMK boli prezident SBF Tomáš Kovács a predseda TMK Ing. Tibor
Hlavačka poverení jednaním s federáciami boxu Maďarska, Česka a Poľska o možnosti
spoločných ligových súťaží, alebo turnajov.
UZNESENÍM č. 37/2017
Výkonný výbor SBF poveruje Veroniku Kalouskovú vedením tréningového zrazu žien
a predloží jej ponuku na post reprezentačnej trénerky ženskej rodovej kategórie.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)
UZNESENÍM č. 38/2017
Výkonný výbor SBF poveruje Tomáša Kovácsa a Ing. Tibora Hlavačku jednaním
s federáciami boxu Maďarska, ČR a Poľska o možnosti spoločných ligových súťaží, alebo
turnajov.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)
•

K bodu 8. – nominácie na MT J. Tormu a Olympijské nádeje v ČR

Tréner Pavol Hlavačka predložil nomináciu na MT st.dorastu Memoriál J.Tormu v Prahe
8.-12.11. 2017:
Tréneri: Pavol Hlavačka, Tibor Hlavačka. Boxeri: 52kg Roman Fialka (Veľké Leváre),
56kg Rudolf Palenčár, 64kg Patrik Valent, 75kg Adrien Amcha (všetci ŠKP BA)
Tréner Gabriel Kišš predložil nomináciu na MT Olympijských nádejí v Ústí n/L 16.18.11. 2017:
Tréner: Gabriel Kišš. Boxeri: 54kg Alex Tankó (KO GA), 63kg Alex Triebeľ (BC Triebeľ),
75kg Lukáš Fernéza (Z.Moravce), 80kg Marián Rúžička (RTJ Malacky)
Na obe podujatia vycestuje aj rozhodca SBF, ktorého nominuje Komisia rozhodcov.
UZNESENÍM č. 39/2017
Výkonný výbor SBF schvaľuje uvedené nominácie.
(4 členovia VV hlasovali za, Pavol Hlavačka a Gabriel Kišš sa zdržali)
•

K bodu 9. – príprava M-SR mužov a žien

M – SR mužov a žien budú realizované v športovej hale v Galante v termíne 1. – 3. 12.2017.
Prezident SBF a zároveň predseda klubu KO Box Club Galanta Tomáš Kovács pracuje na
príprave majstrovstiev, príprave zaujímavých cien pre víťazov, večernom programe finále
a pod. Počas MSR plánuje v ringu oceniť úspešných reprezentantov za rok 2017 vo
všetkých vekových kategóriách.
VV SBF poveruje ŠTaMK a TMK pre prípravu návrhu pravidiel pre M – SR mužov a žien.
•

K bodu 10. – rôzne
a) Prezident Tomáš Kovács absolvoval niekoľko spoločných pracovných stretnutí
s členmi SOV a zároveň členmi Nadácie MOV pre podporu aktivít SBF ako napr.
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spustenie a realizáciu súťaže organizovanej Slovenskou boxerskou federáciou
pre boxerské kluby, kde sa budú môcť prostredníctvom vlastných domácich videí
odprezentovať, predstaviť ich činnosť a pozvať napr. na nábor nových členov do
klubov a pod. Súťaž bude promovaná na online kanáloch YouTube, Facebook
a web stránka SBF.
b) ŠTaMK SBF navrhuje využívanie bodovacieho systému AIBA iba na
medzinárodných podujatiach, MSR a nie na I. SLB. Systém totiž nepozná naše
pavúky a rozlosovanie ako ho máme nastavené na dvojdňovú I. SLB. Informácie
o komplikovanosti tohto systému budú uvedené v odpovediach na otázky od KK
SBF.
c) Na základe diskusného príspevku pána Koreca na VZ konaného dňa 8.7.2017, ako
aj zverejňovaniu množstva nepravdivých informácií poškodzujúcich meno SBF sa
VV SBF rozhodol spolupracovať s právnickou firmou, ktorá sa bude venovať
a zaoberať právnickými záležitosťami týkajúcimi sa Slovenskej boxerskej federácie.
Podrobnosti spolupráce budú v blízkej dobe upresnené.
d) VV SBF berie na vedomie vzdania sa funkcie reprezentačného trénera ml.dorastu
a žiakov Martina Gajdoša, ktorý tak zároveň stráca aj pozíciu v TMK, ktorej členom
bol na základe postu reprezentačného trénera MD a žiakov. Funkciu
reprezentačného trénera tejto kategórie naďalej zastáva Gabriel Kišš.
e) VV SBF sa zapojil do výberového konania pre realizovanie EUBC Majstrovstiev
Európy mužov do 22 rokov pre rok 2018. V závislosti na to prezident SBF s členmi
VV SBF absolvovali obhliadku navrhovaných priestorov. GS SBF na základe
požiadaviek EUBC, ktoré mali spolu 11 strán vypracovala ponuku (55 strán
v PowerPointe) v anglickom jazyku, ktorá obsahovala prezentáciu navrhovaných
priestorov, predstavenie krajiny usporiadateľa, jej štruktúru, prezentáciu federácie,
jej úspechov a všetky potrebné organizačné záležitosti. EUBC Office sa po približne
2 týždňoch hodnotenia prijatých ponúk vyjadril, že EUBC ME U22 bude realizovať
Rumunská boxerská federácia, no zároveň prejavil vďaku a pochvalu za zaslanie
konkurencieschopnej ponuky.
UZNESENÍM č. 40/2017
Výkonný výbor SBF schvaľuje návrh ŠTaMK SBF, že elektronický bodovací systém AIBA sa
bude používať len na medzinárodných podujatiach a MSR.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA)

V Galante, 3.11.2017

overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

zapísal: Ing. Mária Rapčanová

schválil: Tomáš Kovács
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