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Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Bratislava, 21. 03. 2018, 10:00 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
Gabriel Kišš 
Mgr. Peter Seriš 
Michal Franek ml. 
Mgr. Patrik Hrbek  
 

Ospravedlnení:   MUDr. Pavol Varga 
Radoslav Kotlár 
Mgr. Zuzana Krajčírová  
Ján Brandejs  
 

Sekretariát SBF:   Ing. Mária Rapčanová 
 

 

Pozvaní hostia:   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. Disciplinárna komisia - doplnenie členov a podnety  
4. Smernice a dokumenty SBF 
5. Reprezentácia 
6. Správa TMK z 1. a 2.kola MLB 
7. Rôzne 

 
 

 K bodu 2 – došlá pošta  

GS informovala o prijatí žiadosti z SOV o zaslanie a tiež spätnom odoslaní plánovaných 
športových akcií najlepších dospelých a juniorských športovcov pre potrebu naplánovania 
marketingového a mediálneho oddelenia SOV smerom k printovým a audio-vizuálnym 
termínom pri komunikácii so športovcami.  
 
Ďalej GS SBF informovala o prijatí informácie z Konfederácie športových zväzov SR 
o sprístupnení a možnosti vyzdvihnúť 1 ks KRONIKA ŠPORTU 2013 – 2017 spolu s CD na 
sekretariáte KŠZ SR.  
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GS SBF tiež informovala o prijatí žiadosti o súčinnosť pri vyplnení formuláru Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MINEDU) s názvom Záujem o šport - 
Chceme poznať Váš názor. Za VV SBF sa na vyplnenie podujal Mgr. Patrik Hrbek.  
 
Na sekretariát SBF bola prijatá tiež žiadosť z MINEDU o oznámenie bankového spojenia a 
čísla bankového účtu na príjem verejných prostriedkov príspevku športovcom zaradeným 
do zoznamu športovcov top tímu. Zákon o športe pre príjem verejných prostriedkov 
vyžaduje bankový účet, ktorý musí byť iný, ako je bankový účet určený na príjem a 
používanie príspevku uznanému športu podľa § 68 ods. 2 zákona o športe. Požadovaný 
účet bol vytvorený vo VUB banke, kde sú vedené aj ostatné 2 účty SBF a táto informácia 
bola zaslaná Ministerstvu.  
 
GS SBF tiež informovala o prijatí mailu z SOV ohľadom Juniorského olympijského tímu 
a formy  vyplatenia podpory športovcov, kde SOV navrhuje vyplatenie podpory národnej 
športovej federácii, ktorá prijaté prostriedky prepošle športovcovi (Jessice Triebeľovej). GS 
SBF tento návrh spolu s návrhom zmluvy komunikovala s pánom Petrom Triebeľom, 
ktorý daný návrh zmluvy a preplatenia schválil.   
 
Pozvánka na 54. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru v termíne  
27. apríl (piatok) 2018 o 09.00 h, za delegáta SBF bol nominovaný Mgr. Peter Seriš.   
 

UZNESENÍM č. 16/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Mgr. Petra Seriša ako zástupcu SBF na VZ SOV 

(Mgr. Peter Seriš sa zdržal, ostatní členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 
 
GS SBF informovala členov VV SBF o vyjadrení pána Petra Triebeľa na pozvanie na 
Zasadnutie VV SBF 21.3.2018, a to, že sa daného Zasadnutia zúčastniť nemôže, nakoľko je 
odcestovaný v zahraničí. Vzhľadom na väčšie množstvo žiadostí zo strany Petra Triebeľa 
sa VV SBF rozhodol opätovne pána Triebeľa pozvať na najbližšie zasadnutie VV SBF 
konané v termíne 9.4.2018, kde sa prediskutujú aj organizačné záležitosti k ME SD a 
žiadosti k medzinárodnému turnaju v Klíne. 
 
Na sekretariát SBF bola taktiež prijatá Výzva na predkladanie návrhov vyznamenaní a 
ocenení SOV za rok 2017 a Výzva na podávanie návrhov KFP (Klub Fair Play) SOV za rok 
2018. VV SBF po diskusii o rôznych kategóriách ocenení predbežne navrhol na ocenenia 
za dlhoročnú funkcionársku prácu JUDr. Jána Novotného, za dlhoročnú trénerskú prácu 
s mládežou pána Rafaela Horvátha, za dlhoročnú rozhodcovskú prácu Ing. Miroslava 
Jakubíka a za publikačnú a edukačnú činnosť pána Mgr. Pavla Hlavačku, PhD. Po 
spracovaní podkladov budú návrhy VV SBF zaslané k SOV. 
 
Ďalej GS SBF informovala o prijatí mailu od pána Ing. Petra Vlkolinského, PhD. 
s informáciou o prijatí novej smernice o ochrane osobných údajov GDPR.  

 
Ďalej GS SBF predniesla žiadosť o pridruženie klubu k SBF, a to Fight gym Orava. 
Združenie zaslali potrebné dokumenty.  
 

UZNESENÍM č. 17/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu Fight gym Orava k SBF  

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 

 

 K bodu 3 – Disciplinárna komisia - doplnenie členov a podnety  
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V bode č. 3 členovia VV SBF hlasovali za kooptáciu nových členov Disciplinárnej komisie 
SBF č.1, ktorí budú následne schvaľovaní na najbližšom VZ SBF. Za nových členov DK SBF 
boli navrhnutí Mgr. Michal Sádovský a Mgr. Jozef Hrin. Členom VV SBF boli poskytnuté 
životopisy oboch navrhovaných členov DK SBF. VV SBF návrhy schválil a členov DK SBF 
pozýva na najbližšie zasadnutie VV SBF v termíne 9.4.2018.  
 
Členovia VV SBF sa na podnet Kontrolnej komisie SBF zaoberali údajnými 
profesionálnymi zápasmi boxerov – Gabriel Tkáč ml. (BT Tkáč), Viktor Kišš (BC Levice) 
a Marián Michalec (BC Ružinov). Od všetkých troch klubov boli vyžiadané písomné 
stanoviská k týmto zápasom a podujatiam. Na základe ich preštudovaní VV SBF 
konštatuje, že v ani jednom prípade nešlo o oficiálny zápas, na oficiálnej akcii akejkoľvek 
profesionálnej organizácie, taktiež nešlo ani o podujatia SBF. Všetci uviedli, že išlo 
o exhibičné – propagačné zápasy a po kontrole databázy profesionálnych boxerov 
a zápasov „boxrec“ bolo zistené, že ani jeden z uvedených zápasov nie je v tejto databáze 
evidovaný. Taktiež sa tam nenachádza ani jedno meno z boxerov. Z tohto dôvodu nebude 
VV SBF túto záležitosť ďalej posúvať na disciplinárnu komisiu, no upozorňuje všetkých 
boxerov a trénerov SBF, aby sa v budúcnosti vyvarovali takýmto zápasom aj keď ide len 
o neoficiálne exhibície mimo podujatí SBF, pretože to nevrhá dobré svetlo na aktérov 
takýchto zápasov, ani na SBF. 
 

 
UZNESENÍM č. 18/2018 

Výkonný výbor SBF schvaľuje kooptáciu členov DK SBF č.1 Mgr. Michal Sádovský a 
Mgr. Jozef Hrin 

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA). 
 
 

 K bodu 4. – Smernice a dokumenty SBF 

Na zasadnutie VV SBF bol prizvaný aj pán účtovník SBF Ing. Peter Bernát. Pán Bernát 
predniesol členom VV SBF Smernicu k opravám nesprávneho zaúčtovania a k opravám 
chýb zostatkov na účtoch hlavnej knihy k 1.1.2017, ktoré boli zistené na základe správy 
audítora a hĺbkovej inventarizácie jednotlivých súvahových účtov hlavnej knihy za rok 
2016. Smernica je súčasťou prílohy Zápisnice VV SBF.  
 
Ekonomickú smernicu upraví pán Ing. Peter Bernát na základe poznatkov zo školenia 
organizovaného MINEDU a poskytnutých podkladov k Novele zákona o športe a 
zdaňovanie príjmov zo športu za zdaňovacie obdobie 2017. Pán Bernát informoval členov 
VV SBF o bodoch vyplývajúcich zo zákona o športe (ako vyplácať športovcov, amatérov, 
športových odborníkov) a potrebných zmenách v ekonomickej smernici.  
 
Ďalej bola členmi VV SBF schvaľovaná aj Smernica o automobile SBF, ktorá bola členom 
zaslaná mailom vopred. Smernica bude zverejnená na webovom sídle SBF.  
 
GS SBF tiež predložila členom VV SBF aj Smernicu komisie rozhodcov, ktorú prijala od 
pána predsedu KR SBF, pána Petra Jachmana. Smernica bola členom VV SBF zaslaná tiež 
mailom vopred. VV SBF Smernicu schválil. Smernica bude zverejnená na webovom sídle 
SBF.  
 
K súťažnému poriadku sa VV SBF vráti pri najbližšom zasadnutí VV SBF za prítomnosti 
Jána Brandejsa.  

 
UZNESENÍM č. 19/2018 
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Výkonný výbor SBF schvaľuje Smernicu k opravám nesprávneho zaúčtovania a 
k opravám chýb zostatkov na účtoch hlavnej knihy k 1.1.2017, Smernicu o automobile SBF, 

Smernicu komisie rozhodcov SBF.  
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA). 

 

 K bodu 5. – reprezentácia 

K Olympijským nádejam konajúcim sa v Maďarsku 14.-15.4. v čase konania zasadnutia VV 
SBF nebola od organizátorov na sekretariát zasielaná oficiálna pozvánka s uvedením 
oficiálnych váhových kategórii. Po oznámení oficiálnych kategórií kontaktuje 
reprezentačný tréner MD a žiakov Gabriel Kišš kluby a boxerov v širšej nominácii, ktorí 
budú pozvaní na sústredenie CTM, ktoré sa uskutoční 4. - 7.4. v Nitre. Následne po 
sústredení bude na zasadnutí VV SBF 9.4. schválená výprava SBF na Olympijské nádeje.  
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. k ME SD predniesol stav reprezentácie SD a na základe 
výsledkov a výkonov na M-SR, dvoch kolách MLB a medzinárodných podujatiach na ME 
SD nominoval: 56kg Alexander Tankó (KO BC Galanta), 64kg Patrik Valent, 69kg Adam 
Vago (obaja ŠKP BA), 75kg Lukáš Fernéza (BC Zlaté Moravce). Na klubové náklady 52kg 
Roman Fialka (BC Veľké Leváre). Taktiež informoval o širšom reprezentačnom kádri, kde 
by rád na všetky reprezentačné sústredenia a turnaje počítal s boxermi, ktorí sú túto 
sezónu ešte len prvý rok v kategórii st. dorastu a majú výkonnostný predpoklad k účasti 
na ME SD v budúcom roku – Kristián Daniel (BC Holíč), Viktor Kišš (BC Levice), Ján 
Kurucz (KO BC Galanta). Na sústredenie CTM 4. - 7.4., ktoré bude spoločne 
s reprezentáciou ČR plánuje pozvať aj týchto boxerov.  
Ďalej na návrh TMK boli v kategórii dievčat schválené boxerky: 57kg Jessica Triebeľová 
(BC Triebeľ), 64kg Miroslava Jedináková (ŠKP BA). 
Tréneri na náklady SBF boli schválení Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. a Peter Triebeľ. Na 
klubové náklady pocestuje s výpravou ešte Ing. Tibor Hlavačka (ŠKP BA) a Andrii 
Bychkov (BC Triebeľ). Rozhodcovská nominácie je na toto podujatie v réžii AIBA.  
 
Tomáš Kovács informoval o zdravotnom stave Andreja Csemeza, ktorý pre pretrvávajúce 
zdravotné problémy nevycestuje na ME do 22 rokov.  
 
GS SBF informovala, že plánovaný turnaj žien v Koszegu, na ktorom sa mala zúčastniť aj 
výprava SBF bol zrušený.  

 
  UZNESENÍM č. 20/2018 

Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na ME SD tak, ako bola navrhnutá. 
(Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL, ostatní členovia hlasovali ZA).  

 

 K bodu 6. – Správa TMK z 1. a 2.kola MLB 

VV SBF boli taktiež predložené správy TMK, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle SBF, 
https://sbf.sk/komisie/trenersko-metodicka-komisia/  
 
 

 K bodu 7. – rôzne  

GS SBF spolu s Ing. Petrom Bernátom informovali členov VV SBF o vyúčtovaní dotácie za  
mesiac február. Vyúčtovanie je zverejnené na webovom sídle SBF.  
 

https://sbf.sk/komisie/trenersko-metodicka-komisia/
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Mgr. Patrik Hrbek informoval členov VV SBF o stretnutí s predsedom KK SBF pánom Ing. 
Petrom Vlkolinským, PhD., na ktorom preberali povinnosti zverejňovania údajov SBF 
vyplývajúcich zo Zákona o športe.  

 
 
 
V Bratislave, 28.03.2018                                                             zapísal:  Ing. Mária Rapčanová 

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


