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Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Galanta, 28. 02. 2018, 10:00 hod. 

 
 

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

Ospravedlnení:   MUDr. Pavol Varga 
Radoslav Kotlár 
Mgr. Peter Seriš 
Michal Franek ml. 
 

Sekretariát SBF:   Ing. Mária Rapčanová 
 

 

Pozvaní hostia:   JUDr. Radoslav Šimon  
     Mgr. Vojtech Semeth  

 
 
 

 

 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. došlá pošta  
3. prizvaný hosť JUDr. Radoslav Šimon  
4. disciplinárna komisia - prizvaný hosť pán Mgr. Vojtech Semeth 
5. reprezentácia  
6. rôzne 

 

 K bodu 2 – došlá pošta  

GS SBF informovala o správe športovej komisie krajín V4, ktorá pridelila organizáciu 
turnaja Olympijských nádejí Maďarsku a následne Maďarský zväz boxu informoval SBF, 
že turnaj Olympijských nádejí sa uskutoční v meste Eger 14. – 15. 4., tj. v rovnakom 
termíne ako bol plánovaný v kalendári SBF. Turnaj by mal byť otvorený pre 8 
hmotnostných kategórií st.žiakov a 8 kategórií ml.dorastu. VV SBF zobral túto 
informáciu na vedomie a v kalendári zmení miesto konania turnaja ON z Nitry na Eger.  
 
GS SBF predložila VV SBF žiadosti prijaté od Petra Triebeľa, ktorý žiadal o zmenu 
termínu M-SR žiakov a ml.dorastu a zmenu organizátora M-SR žiakov a ml.dorastu 
a turnaja Olympijských nádejí tak, aby obe podujatia boli organizované v Klíne. Pán 
Peter Triebeľ bude pozvaný ohľadom svojich žiadostí, častých dotazov na VV SBF ako 
i organizačných vecí smerom k ME st.dorastu na najbližšie zasadnutie VV SBF.  
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Ďalej GS SBF predniesla žiadosť o pridruženie klubov k SBF, a to Genkikan Box 
Academy, Kubo Box a Gladiators Team Partizanske. Všetky združenia zaslali potrebné 
dokumenty. 
 
GS SBF tiež informovala členov VV SBF o prijatí žiadosti z MŠVVaŠ SR o súčinnosť 
formou vyplnenia formulára, v ktorom žiadali uviesť konkrétne webové prepojenia 
(„linkov“) na povinne zverejňované údaje. GS SBF v spolupráci s Jánom Brandejsom 
a Mgr. Pavlom Hlavačkom vyplnila požadované údaje a zaslala na sekciu štátnej 
starostlivosti o šport v dodržanej lehote.  
 
GS SBF informovala VV SBF o prijatí pozvánky z MŠVVaŠ SR na pracovné stretnutie k 
spúšťaniu novej verzie IS športu, ktorého sa zúčastní Ján Brandejs.  
Oproti minulosti bude IS športu postupne „referencovaný“ na RFO (register fyzických 
osob SR) a na RPO (register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci). 
Podľa MŠVVaŠ SR to je veľmi zložitý proces, ktorý potrvá dlhé obdobie. Na 
zabezpečenie tohto referencovania sme boli požiadaní o čo najskoršie predbežné 
vyplnenie dvoch importných tabuliek. 
 

UZNESENÍM č. 11/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu Genkikan Box Academy, Kubo box a 

Gladiators Team Partizanske k SBF  
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  

 

 K bodu 3 – prizvaný hosť JUDr. Radoslav Šimon  

Na zasadnutie VV SBF bol prizvaný JUDr. Radoslav Šimon poverený komisiou 
rozhodcov SBF na predloženie niekoľkých návrhov. 

 
JUDr. Radoslav Šimon predniesol návrh Komisie rozhodcov SBF na doplnenie 1 
rozhodcu navyše na turnaje organizované SBF, a teda Komisia rozhodcov SBF navrhuje 
na podujatie SBF (MSR a MLB) počet rozhodcov v ringu 7 + 1 (supervizor, 5 bodových, 
jeden ringový a jeden navyše) pri počte zápasov 20 a viac na 1 deň. Svoj návrh 
argumentuje tým, že rozhodcovia musia byť neustále v strehu, koncentrovaní na 
jednotlivé kolá, čo sa pri veľkom počte zápasov za deň odzrkadľuje na únave 
a nekoncentrovanosti, nakolko 4 hodiny a viac sa neustále konctrentovať a počítať nielen 
údery, ale aj úhyby a hodnotiť to na základe najnovších kritérií sa jednoducho nedá. 
Rozhodca navyše by tak slúžil na prestriedanie počas jednotlivých zápasov. Po 
vzájomnej konzultácii VV SBF súhlasil s návrhom. Pokial ide o II. SLB, tam sa počet 
rozhodcov navýši tiež o jedného a teda 5+1 (supervizor, 3 bodoví, jeden ringový a jeden 
navyše). 

 
JUDr. Radoslav Šimon tiež predniesol návrh Komisie rozhodcov SBF, aby personál 
zabezpečujúci časomieru na podujatiach SBF bol vyškolený a ovládal pravidlá AIBA, 
nakoľko je časomiera úzko spojená s činnosťou ringového rozhodcu počas zápasu. 
Komisia rozhodcov SBF preto navrhuje nominovanie rozhodcov na úlohu časomiery 
podujatí SBF s prihliadnutím na ekonomickú efektivitu.  
VV SBF schválil nomináciu rozhodcu na časomieru podujatia SBF nasledovne:  
MLB – v prípade účasti 1 zahraničného rozhodcu na podujatí MLB bude tento rozhodca 
započítaný k celkovému počtu rozhodcov a tí sa budú striedať aj na časomiere všetci. 
V prípade, že na podujatí nebude prítomní 1 zahraničný rozhodca, náklady na rozhodcu 
časomiery bude hradiť SBF.  
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II. SLB – organizátori podujatia II.SLB pozývajú na vlastné náklady vlastných 
časomeračov s podmienkou, že budú vyškolení a budú ovládať pravidlá AIBA, ktoré 
školenie zabezpečí supervizor pred začatím podujatia, v prípade, že organizátor takýmto 
človekom nedisponuje, môže požiadať Komisiu rozhodcov SBF o delegovanie 
časomerača na náklady organizátora. Náklady sa budú pohybovať maximálne do výšky 
40 €/ podujatie II.SLB. Organizátor musí požiadať Komisiu rozhodcov o delegovanie 
minimálne 5 pracovných dní pred podujatím.  
MSR – organizátor podujatia MSR si na vlastné náklady zabezpečuje časomerača 
vyškoleného podľa pravidiel AIBA.  
JUDr. Radoslav Šimon sa podujal na prípravu školiaceho manuálu pre požadovanú 
úroveň časomiery.  
 
JUDr. Radoslav Šimon tiež členov VV SBF informoval o priebehu školenia rozhodcov 
v termíne 24.2.2018, kde ako lektori pôsobili Peter Jachman, Martin Zajac a JUDr. 
Radoslav Šimon. V zmysle platnej Smernice zabezpečovania školení trénerov a 
rozhodcov SBF si lektori dovoľujú uplatniť prislúchajúce náhrady nasledovne 4 hod x 15 
Eur = 60 Eur / lektor. Uplatnené náhrady sú v súlade s predmetnou Smernicou. Náhradu 
za čas strávený prípravou na predmetné školenie si neuplatňujú. Ďalej VV SBF schválil 
preplatenie nákladov na ubytovanie a dopravu JUDr. Radoslavovi Šimonovi na školenie 
rozhodcov SBF.  
 
JUDr. Radoslav Šimon ďalej informoval členov VV SBF o priebehu mimoriadneho 
kongresu AIBA konaného v termíne 26. – 27.1.2018 v Dubaji, kde jednou z hlavných tém 
bolo odstúpenie dočasného prezidenta AIBA pána Franca Falcinelli. Počas 
mimoriadneho kongresu predniesol príhovor, prečo nemôže byť box vylúčený ako 
olympijský šport. Tiež bol počas kongresu zvolený nový mimoriadny prezident AIBA 
pán Gafur Rahimov, ktorý bude daný post zastupovať do najbližšieho kongresu 
konaného v novembri 2018.  
 

UZNESENÍM č. 12/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje navýšenie počtu rozhodcov na 7 + 1 na podujatí SBF (MSR a 

MLB), 5 + 1 na podujatí SBF II. SLB pri počte zápasov 20 a viac za jeden deň.  
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA). 

  
UZNESENÍM č. 13/2018 

Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu rozhodcu na časomieru podujatia SBF nasledovne: 
MLB – v prípade účasti 1 zahraničného rozhodcu na podujatí MLB bude tento rozhodca 

započítaný k celkovému počtu rozhodcov a všetci rozhodcovia sa budú striedať aj 
na časomiere. V prípade, že na podujatí nebude prítomní 1 zahraničný rozhodca, náklady na 

rozhodcu časomiery bude hradiť SBF. 
II. SLB – organizátori podujatia II.SLB pozývajú na vlastné náklady vlastných 

časomeračov s podmienkou, že budú vyškolení a budú ovládať pravidlá AIBA, ktoré 
školenie zabezpečí supervizor pred začatím podujatia, v prípade, že organizátor takýmto 

človekom nedisponuje, môže požiadať Komisiu rozhodcov SBF o delegovanie časomerača na 
náklady organizátora. Náklady sa budú pohybovať maximálne do výšky 40 €/ podujatie 

II.SLB. Organizátor musí požiadať Komisiu rozhodcov o delegovanie minimálne 5 
pracovných dní pred podujatím.  

MSR – organizátor podujatia MSR si na vlastné náklady zabezpečuje časomerača 
vyškoleného podľa pravidiel AIBA. 

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 

UZNESENÍM č. 14/2018 
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Výkonný výbor SBF schvaľuje preplatenie náhrad lektorov na školenie rozhodcov SBF dňa 
24.2.2018 a preplatenie nákladov na dopravu a ubytovanie JUDr. Radoslavovi Šimonovi na 

školenie rozhodcov SBF.  
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA). 

 
 

 K bodu 4. – disciplinárna komisia - prizvaný hosť pán Mgr. Vojtech Semeth 

GS SBF už na predošlom zasadnutí VV 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.  
Z obojstrannej iniciatívy prebehlo stretnutie na zasadnutí VV SBF, kde pán Mgr. Semeth 
informoval členov VV SBF o návrhu nového člena DK 1.stupňa, ktorého životopis zašle 
v krátkej dobe. VV SBF zobral návrh na vedomie a po doplnení ostatných návrhov 
o ktoré SBF požiadala aj SOV bude DK 1.stupňa schvaľovaná.  

 

 K bodu 5. – reprezentácia 

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predniesol správu z MT Bocskai, správa je zároveň 
zverejnená na webe SBF tak ako aj ostatné správy z reprezentačných podujatí.  
Reprezentační tréneri predložili nomináciu na MT Bornemissza, ktorý sa uskutoční 5.-
10.3. v Egeri. Gabriel Kišš informoval, že v kategórii mladšieho dorastu pre zdravotné 
problémy vypadol z nominácie Adolf Staněk (ŠKP BA) a Michal Mišík (BCS BA), 
nominováciu Olivera Zajaca odmietol jeho tréner Martin Gajdoš a nomináciu Alexa 
Triebeľa odmietol jeho tréner Peter Triebeľ s odôvodnením, že v tom termíne má 
pozvaných sparingových hostí zo zahraničia. V kategórii ml.dorastu boli nominovaní: 
48kg Lukáš Lorinc, 54kg Ladislav Horváth, 57kg Miroslav Herceg (všetci ŠKP BA). Pavol 
Hlavačka nominoval v kategórii staršieho dorastu: 52kg Roman Fialka (BC Veľké 
Leváre), Alexander Tankó (KO BC Galanta), 60kg Kristián Daniel (BC Holíč), 64kg Patrik 
Valent, 69kg Adam Vago (obaja ŠKP BA), 69kg Viktor Kišš (BC Levice), 75kg Lukáš 
Fernéza (BC Zlaté Moravce). Výpravu povedú tréneri Gabriel Kišš a Pavol Hlavačka, 
nominovaným rozhodcom je Peter Bacskor.  
Ďalej Pavol Hlavačka predniesol nomináciu na ME do 22 rokov: 56kg Filip Meszároš (KO 
Galanta), 60kg Michal Takács (ŠKP BA), 75kg Andrej Csemez (KO Galanta), 91kg Dávid 
Michálek (ABC Malacky). Tréneri Pavol Hlavačka, Tomáš Kovács, nominovaný rozhodca 
JUDr. Radoslav Šimon. 
Na návrh TMK bola schválená aj nominácia dievčat na medzinárodný turnaj Queen of 
the ring v Koszegu (Maďarsko). V mladšom doraste 57kg Michaela Turacová (Športová 
akadémia Nitra), v st.doraste 64kg Miroslava Jedináková (BCS Nitra) a v kategórii žien 
51kg Mária Balážová (BCS Nitra). BC Triebeľ informoval, že Jessica Triebeľová sa na 
tomto turnaji nezúčastní. S výpravou vycestuje tréner Ing. Tibor Hlavačka, nominovaný 
rozhodca Ing. Miroslav Jakubík. 
 

  UZNESENÍM č. 15/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje jednotlivé nominácie tak, ako boli navrhnuté. 

(Pavol Hlavačka a Gabriel Kišš sa ZDRŽALI, ostatní členovia hlasovali ZA).  
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 K bodu 6. – rôzne  

GS SBF informovala členov VV SBF o vyúčtovaní dotácie za  mesiac január, nakoľko bola 
však prvá splátka dotácie prijatá až 30. januára 2018, za mesiac január nebola dotácia 
čerpaná.  
 
VV SBF na základe viacerých podnetov, v ktorých bol upozornený na údajné 
profesionálne zápasy boxerov SBF – Gabriel Tkáča, Viktora Kišša a Mariána Michaleca 
požiadal o súčinnosť v tejto veci Kontrolnú komisiu, aby vyžiadala stanovisko k týmto 
zápasom od jednotlivých klubov BT Tkáč, BC Levice a BC Ružinov 821. VV SBF zatiaľ 
obdržal vysvetľujúce stanovisko iba od Gabriela Kišša (BC Levice), po dodaní stanovísk 
ostatných klubov sa bude týmito upozorneniami zaoberať.  
 

 
 
 
V Bratislave, 07.03.2018                                                             zapísal:  Ing. Mária Rapčanová 

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


