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Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Galanta, 18. 05. 2018, 10:00 hod. 

 
 

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

Ospravedlnení:   Mgr. Patrik Hrbek 
MUDr. Pavol Varga 
Radoslav Kotlár 
Michal Franek ml. 
 

Sekretariát SBF:   Ing. Mária Rapčanová 
 

 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
     Jaroslava Brandejsová 
     Ing. Peter Bernát 

 
 
 

 

 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. určenie zapisovateľa a overovateľa 
2. došlá pošta 
3. ekonomická smernica a zmluvy o dobrovoľníctve  
4. príprava VZ  
5. HŠP vybraných športovcov  
6. reprezentácia  
7. športová výstroj reprezentácie  
8. report z VZ SOV 
9. rôzne 

 
 

 K bodu 2 – došlá pošta 

GS SBF informovala členov VV SBF o prebiehajúcej komunikácii so Slovenským 
olympijským výborom v súvislosti s prípravou podkladov pre verejnú súťaž na letenky na 
Európske hry Minsk 2019 (21.6.-30.6.2019), kde sekretariát žiadali o poskytnutie údajov 
potrebných pre jej vyhlásenie. Sekretariát v spolupráci s Mgr. Pavlom Hlavačkom, PhD.  
všetky potrebné podklady poslal. 
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GS SBF informovala členov VV SBF o prijatí listu z AIBA s názvom Quota Place – AIBA 
Youth Men & Women World Boxing Championships 2018, kde žiadajú prezidenta SBF 
Tomáša Kovácsa o potvrdenie nominácie boxerky Jessicy Triebeľovej na AIBA Youth Men 
& Women World Boxing Championships 2018. Sekretariat s pánom prezidentom potvrdil 
nomináciu v oficiálnom liste adresovanom AIBA.  
 
GS SBF prezentovala prijatie mailu z SOV so zápisom zo štábu Buenos Aires 2018, na 
ktorom sa osobne zúčastnila. Štáb Buenos Aires bol organizovaný pre priblíženie 
základných informácii k Youth Olympic Games, na ktoré je boxerka Jessica Triebeľová 
kvalifikovaná. GS SBF z daného štábu vyhotovila zápisnicu, ktorú zaslala Petrovi 
Triebeľovi, následne P. Triebeľovi preposlala aj všetky prijaté dokumenty z SOV.  
 
GS SBF informovala VV SBF, že dňom 11.5.2018 sa Štefan Sedláček vzdal členstva v 
KPVaVZ. Jeho rozhodnutie bolo osobné, bez súvislosti so SBF.  
 
GS informovala VV SBF, že rozhodca SBF JUDr. Radoslav Šimon bol prostredníctvom 
oznámenia z AIBA nominovaný na ME žien 2018.  
 
GS informovala VV SBF o prijatí listu z AIBA, v ktorom AIBA informuje o úspešne 
absolvovanom školení rozhodcu SBF JUDr. Radoslava Šimona na 3 hviezdičky rozhodcu 
AIBA. 
 
GS informovala VV SBF o Správe z MŠVVaŠ SR o vykonaní a výsledku administratívnej 
finančnej kontroly pre overenie splnenia podmienok pre poskytnutie finančných 
prostriedkov v oblasti športu v roku 2018. SBF na základe tejto kontroly splnila všetky 
podmienky. Správa je uverejnená na webovej stránke SBF. 

 

 K bodu 3 – zmluvy o dobrovoľníctve 

Na Zasadnutie VV SBF bol tiež prizvaný aj účtovník SBF Peter Bernát, ktorý absolvoval 
seminár k novelizácii GDPR (Zákon o ochrane osobných údajov) a jej dopade na SBF. VV 
SBF poveril Mgr. Zuzanu Krajčírovú a Mgr. Patrika Hrbeka s pomocou pri príprave 
opatrení spojených s novelou GDPR. Peter Bernát tiež absolvoval seminár k Zákonu o 
športe – zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, 
športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe. Členov VV SBF informoval 
o novinkách týkajúcich sa aj Slovenskej boxerskej federácie. Okrem toho spolu s VV SBF 
riešili spôsob vyplácania rozhodcov prítomných na podujatiach SBF a tiež trénerov na 
medzinárodných podujatiach s reprezentáciou SBF podľa ustanovení Zákona o športe. 
Všetky potrebné zmeny zapracuje do ekonomickej smernice SBF. 

 

 K bodu 4. – príprava VZ  

GS SBF spolu so športovým manažérom Jánom Brandejsom absolvovali stretnutie 
s komisiou pre prípravu VZ SBF, kde prebrali návrh programu a schválenie delegátov na 
VZ SBF konané dňa 30.06.2018 v Galante. VV SBF podrobne preberal body programu VZ 
SBF a ich prípravu.  
 

 

 K bodu 5. – HŠP vybraných športovcov  

MŠVVaŠ SR oslovilo SBF vo veci vyplnenia formulára plánu športovej prípravy – 
športovcov Top tímu.  Podľa Čl. 5, bod 6 Zmluvy o podpore národného športového 
projektu (príspevok športovcom Top tímu) prijímateľ príspevku predloží poskytovateľovi 
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(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) do 31. mája 2018 
plán športovej prípravy športovca uvedeného v Čl. 4 v bode 1 na rok 2018, s predbežným 
vyčíslením výdavkov na športovú prípravu, ktorý schválil zväz, tzn. VV SBF.  
Plány športovej prípravy športovcov Top tímu SBF boli členom VV SBF odprezentované 
a jednohlasne schválené.  
 

UZNESENÍM č. 26/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje plán športovej prípravy vybraných športovcov pre rok 

2018.  
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  

 

 K bodu 6. – Reprezentácia 

Nominácia na ME žiakov bola členom Výkonného výboru zaslaná po zasadnutí TMK 
po 3.kole MLB. VV SBF konštatoval, že podľa rozpočtu reprezentácie môže SBF financovať 
1 trénera a 3 športovcov. Na základe predloženého širšieho návrhu zo strany TMK a jeho 
prerokovania so zástupcami dotknutých oddielov VV SBF schválil nomináciu a jej 
financovanie nasledovne: 
40kg Samuel Zupko (BK Ždaňa), 46kg Samuel Horváth (ŠKP BA), 42kg Viktória Danielová 
(BC Holíč) na náklady SBF.  
38,5kg Dušan Bobek (BA Trnava), 43kg Šimon Turčina (ŠKP BA), 56kg Roman Horváth 
(ŠKP BA) – na náklady klubov.  
Tréneri Ladislav Horváth a Rafael Horváth. Kluby ŠB Levice a BK Ždaňa prispejú na účasť 
ich trénerov sponzorskou sumou 250 Eur. 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že z pôvodnej širšej nominácie na MT Grand Prix 
Ústí n/L vypadol Marián Michalec, ktorého neodporučili nominovať kluboví tréneri pre 
nedostatok skúseností. Erik Tlkanec z osobných a pracovných dôvodov, Dávid Michálek, 
Andrej Csemez a Matúš Strnisko zo zdravotných dôvodov. Výprava SR tak vycestuje 
v zložení: 56kg Viliam Tankó, 64kg Michal Takács, 69kg Tomáš Zold, tréner Pavol 
Hlavačka, rozhodca Martin Zajac.  
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. ďalej informoval, že na posledné medzinárodné podujatie 
mužov v prvom polroku – SP v Halle 19.-24.6. predbežne nominoval širší výber:  
56kg Viliam Tankó, 60kg Filip Meszároš, 64kg Michal Takács, 69kg Tomáš Zold, 75kg 
Andrej Csemez, 81kg Matúš Strnisko, 91kg Dávid Michálek. Tréneri Pavol Hlavačka 
a Tomáš Kovács + 1 rozhodca SBF. Prezident SBF Tomáš Kovács prisľúbil, že na toto 
podujatie zoženie finančné krytie mimo rozpočtu SBF vo výške 2000 Eur.   
 

UZNESENÍM č. 27/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na ME žiakov – Samuel Zupko, Samuel 

Horváth a Viktoria Danielová (všetci na náklady SBF). Dušan Bobek, Šimon Turčina, 
Roman Horváth (všetci na klubové náklady). Tréneri Ladislav Horváth a Rafael 

Horváth (financuje SBF so sponzorským príspevkom 2x 250 Eur). Nomináciu na GP Ústí 
n/L a SP v Halle schvaľuje VV SBF tak, ako boli navrhnuté a uvedené. 

(Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL, ostatní členovia hlasovali ZA).  
 

 K bodu 7. – športová výstroj reprezentácie 

Prezident SBF Tomáš Kovács informoval členov VV SBF o spolupráci so spoločnosťou 
Sportika, ktorá prejavila záujem zabezpečiť športovú výstroj pre reprezentáciu SBF. 
Sportika zabezpečí reprezentácii SBF teplákové súpravy s logom SBF a znakom Slovenska, 
tiež tričká na voľnočasový pohyb reprezentácie na medzinárodných podujatiach a zimné 
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bundy. V danom športovom oblečení už vycestuje reprezentácia na ME žiakov do Albeny 
v Bulharsku.  
 

 

 K bodu 8. – Report z 54. VZ SOV 

Mgr. Peter Seriš sa v zastúpení Slovenskej boxerskej federácie zúčastnil 54. Valného 
Zhromaždenia SOV. Členov VV SBF informoval o priebehu, hlavnou témou počas diskusie 
bolo dodržiavanie ustanovení Zákona o športe a množstve náročných administratívnych 
prác, ktoré sú s tým spojené a komplikujú situácie v národných športových zväzoch.  
Ďalej informoval, že prebehlo odovzdávanie výročných ocenení SOV za rok 2017, na ktoré 
VV SBF nominovali pána Rafaela Horvátha a pána Ing. Miroslava Jakubíka na čestné 
uznanie SOV a pána JUDr. Jána Novotného navrhli na bronzový odznak SOV. Všetci traja 
nominovaní páni boli ocenení počas VZ SOV. Ján Brandejs tiež členov informoval o 
ďakovnom a informačnom maily zo Zasadnutia SOV prijatom od pána Miroslava 
Jakubíka, v ktorom okrem iného uviedol aj nasledujúce odporúčanie VZ SOV. VZ SOV 
odporúča prezidentovi SOV rokovať s ministerstvom o zvýšení objemu financovania 
slovenského športu a predĺžení prechodného obdobia niektorých ustanovení zákona o 
športe a o jeho novelizáciu. 
V rámci zasadnutia vystúpil so svojím príspevkom člen VV SBF a zároveň právnik SOV 
Mgr. Patrik Hrbek, ktorý prítomných informoval o téme potreby utvorenia strešnej 
organizácie slovenského športu. Uviedol, že v 34 európskych krajinách je šport v určitej 
miere pod „strechou“ národného olympijského výboru. V žiadnej krajine pritom nie je také 
množstvo zastrešujúcich športových organizácii, ako na Slovensku. Rozsiahle a 
neprehľadné spektrum športových organizácií je prekážkou zapojenia športového hnutia 
do verejnej diskusie so štátom. Nemožno sa teda čudovať, že štát volá po určitej 
racionalizácii štruktúry športu. SOV predstavuje najstabilnejšiu multišportovú 
organizáciu na Slovensku, navyše už dnes združuje 53 národných športových zväzov a 13 
ďalších organizácií, resp. inštitúcií, pôsobiacich v oblasti športu. Strešnou organizáciou by 
sa mohol stať po určitej transformácii. V súčasnosti sa pripravuje návrh stanov 
transformovaného SOV, ku ktorému budú mať možnosť vyjadriť sa všetky dotknuté 
subjekty. Strešná organizácia by mala byť otvorená všetkým subjektom, v procese jej 
tvorby však musí byť rešpektovaná Olympijská charta. 
 
Zápis z 54. VZ SOV, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. apríla 2018. 
https://www.olympic.sk/userfiles/files/Z%C3%81PIS%20Z%2054_%20VZ%20SOV%20
%20AJ%20UZNESENIE.pdf 
 

 

 K bodu 9. – Rôzne  

Predseda ŠTaMK SBF Ján Brandejs informoval VV SBF o komunikácii s JUDr. Novotným, 
ktorý pre SBF v minulosti zabezpečoval ocenenia pre funkcionárov, trénerov a športovcov 
k výročiam a životným jubileám. ŠTaMK SBF chýba tento materiál a je potrebné zo strany 
SBF zabezpečiť ocenenia, ktoré by týmto vyznamenaniam dali vážnosť akú si zaslúžia. 
Prezident Kovács informoval, že SBF nedisponuje v tomto roku finančnými prostriedkami 
a tieto ocenenia (zlatá, strieborná a bronzová rukavica a zlatý odznak SBF) zabezpečí cez 
svojho partnera zo súkromných zdrojov v počte po 20 ks. 
 
V nadväznosti na predchádzajúci bod Ján Brandejs predložil žiadosť ŠTaMK SBF a 
štatutárneho zástupcu BCP Nové Mesto n/V, JUDr. Mičeka vo veci ocenenia „Zlatou 
rukavicou“ pre Františka Horňáka pri príležitosti jeho životného jubilea. Ocenenie je 
navrhnuté na základe platnej smernice o vyznamenaniach, tituloch a uznaniach SBF. 

https://www.olympic.sk/userfiles/files/Z%C3%81PIS%20Z%2054_%20VZ%20SOV%20%20AJ%20UZNESENIE.pdf
https://www.olympic.sk/userfiles/files/Z%C3%81PIS%20Z%2054_%20VZ%20SOV%20%20AJ%20UZNESENIE.pdf
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Ocenenie bude p. Horňákovi slávnostne odovzdané počas Majstrovstiev SR žiakov a ml. 
dorastencov v Giraltovciach. 
 

UZNESENÍM č. 28/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje ocenenie „Zlatou rukavicou“ Františka Horňáka  

pri príležitosti jeho životného jubilea 
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  

 
Členka ŠTaMK SBF Jaroslava Brandejsová VV SBF informovala o Centrálnom registri 
boxerov, ktorý nie je zverejnený a obsahuje informácie a výsledky cca 1350 športovcov 
SBF. Register je pravidelne aktualizovaný zo správ ŠTaMK a zasielaných výsledkov 
klubov zo zahraničných výjazdov. Pre všeobecný prehľad ale aj kontrolu by bolo vhodné 
zverejniť tento dokument a prepojiť ho s webom SBF. Zároveň bude ŠTaMK SBF priebežne 
oslovovať kluby a žiadať o súčinnosť pri dopĺňaní Registra. 
Predseda ŠTaMK Brandejs preverí možnosti zverejnenia Centrálneho registra boxerov. 
 
Ján Brandejs informoval VV SBF o žiadosti v zmene termínu II. SLB, ktorý má organizovať 
Pőcz Boxing Team Žitný Ostrov. Podujatie je v športovom kalendári plánované na 
15.9.2018 a žiadajú ho preložiť na 8.9.2018. Dôvodom sú organizačné problémy s 
vyťažením priestorov Kultúrneho domu. 
Turnaj II. SLB, o ktorý žiada Školy Boxu Levice aj Linka Box Dunajská Lužná bol pridelený 
LB Dunajskej Lužnej. ŠB Levice od organizácie podujatia po dohode odstúpil. 
 

UZNESENÍM č. 29/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje zmenu termínu II. SLB, organizovaného Pőcz Boxing 

Team Žitný Ostrov na termín 8.9.2018. ŠTaMK zverejní upravený športový kalendár na 
webovej stránke SBF. 

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 
VV SBF diskutoval o turnaji MLB  Bratislave, ktorého sa zúčastnilo veľké množstvo 
športovcov ako domácich, tak zahraničných. Problém, ktorý nastal nebude možné v 
budúcnosti riešiť na mieste a preto je pre organizačné zabezpečenie potrebné poznať počet 
štartujúcich. Organizátor a SBF potrebuje včas zareagovať na túto skutočnosť a preto 
ŠTaMK SBF navrhla pre turnaje MLB nahlasovanie vopred. Nahlasovať sa budú športovci 
prostredníctvom klubov, v ktorých sú registrovaní do stredy (23:59 hod.) v týždni kedy sa 
koná turnaj MLB. Nahlásenie sa bude vykonávať cez elektronický formulár umiestnený 
na webovej stránke SBF, kde bude potrebné vyplniť povinné údaje, bez ktorých sa 
registrácia neuskutoční. Zoznam nahlásených športovcov sa nebude zverejňovať a bude 
slúžiť výlučne pre potreby ŠTaMK SBF. Športovci, ktorí nebudú vopred nahlásení, nebudú 
môcť štartovať. 
Predseda ŠTaMK SBF spolu s hlavným administrátorom stránky zriadi elektronickú 
registráciu do najbližšieho turnaja MLB. 
Taktiež bol podaný návrh na zmenu v Propozíciách MLB pre rok 2018 s časovým 
programom tak aby sa začalo s vážením ráno, podobne ako je tomu pri turnajoch II. SLB. 
Časový program bude zverejnený a doplnený do dokumentov SBF. 
 

UZNESENÍM č. 30/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje návrh ŠTaMK SBF a to pre turnaje MLB povinnosť 

nahlasovania štartujúcich vopred. 
 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  

 
UZNESENÍM č. 31/2018 
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Výkonný výbor SBF schvaľuje návrh na zmenu v Propozíciách MLB pre rok 2018  
s časovým programom váženia, ktoré bude prebiehať ráno v deň začiatku turnaja.  

 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 
Vo veci problémov s organizáciou a riadne nedokončeným podujatím MLB v Bratislave 
diskutoval na podnet ŠTaMK SBF aj o prideľovaní bodov. Nakoľko bol turnaj v neskorých 
nočných hodinách a program sa neukončil riadne, body športovcom, ktorí svoje stretnutie 
z programu nedobojovali, budú udelené body akoby nemali vo svojej kategórii bez súpera. 
Tento spôsob je pravdepodobne najspravodlivejší. Športovci, ktorí však svoje stretnutia 
nevybojovali v nedeľňajšom programe a na lekársku prehliadku a k stretnutiu sa 
nedostavili (prehra WO) budú body udelené podľa Propozícií MLB.  
 

UZNESENÍM č. 32/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje udelenie bodov športovcom, ktorí svoje stretnutie na 

MLB v Bratislave z programu nedobojovali tak, že im budú udelené body akoby nemali 
vo svojej kategórii súpera. 

 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 
Ján Brandejs informoval VV SBF o skutočnosti, že ako jediná poverená osoba z radov SBF 
nedisponuje aj po niekoľkonásobných výzvach údajmi členov SBF potrebnými pre 
evidenciu v Informačnom systéme športu. J. Brandejs upozornil, že evidencia všetkých 
fyzických a právnických osôb v ISŠ je MŠVVŠ SR aj „športovým zákonom“ povinná. Do 
budúceho zasadnutia VV SBF pripraví p. Brandejs zoznam klubov, ktoré nezaslali údaje a 
VV SBF prediskutuje možnosti a aj v spolupráci s KK SBF bude danú situáciu riešiť.  
 
 

 
 
V Bratislave, 25.05.2018                                                             zapísal:  Ing. Mária Rapčanová 

 
 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                         schválil:  Tomáš Kovács 
 
 
 
 
 
 
 
 


