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Zápisnica z Valného zhromaždenia 
Slovenskej boxerskej federácie 

 

Event Hotel Galanta - Galanta, 08.07.2017 (10:00 hod.)  
 

Tomáš Kovács, prezident SBF privítal hostí na VZ SBF, poďakoval im za prítomnosť hosťom 
vzhľadom na obdobie dovoleniek. V krátkosti priblížil, že je dostatok bodov na prebratie, 
najmä vyzdvihol dôležitosť bodu spojeného s návrhom zmien v Stanovách SBF. Následne 
navrhol a predstavil predsedajúceho VZ pána Štefana Sedláčka. 
 
Štefan Sedláček konštatoval, že Valné zhromaždenie Slovenskej boxerskej federácie (ďalej len 
„VZ SBF“) je uznášania schopné. Prítomných bolo 22 delegátov.  
Pán Sedláček zároveň prítomných VZ SBF upozornil, že z VZ SBF bude vyhotovený 
audiozáznam, pre potreby zapisovateľa. 
 
K bodu č. 2 – Schvaľovanie rokovacieho poriadku  
Predsedajúci p. Sedláček dal o rokovacom poriadku hlasovať v znení v akom bol zaslaný 
prostredníctvom emailu. 
Prítomní delegáti rokovací poriadok schválili nadpolovičnou väčšinou. 
 
K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Predsedajúci p. Sedláček určil za zapisovateľa zápisnice Máriu Schutovú a overovateľa pána 
Tomáša Gábriša a Juraja Sterna.  
 
K bodu č. 4 - Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová) a správa mandátovej 
komisie 
Predsedajúci pán Sedláček pripomenul, že podľa rokovacieho poriadku nie je potrebné, aby 
boli dve komisie, tzn. Mandátová a zvlášť Návrhová, preto navrhol, aby boli tieto dve 
komisie zlúčené do jednej komisie. Za predsedu pracovnej komisie navrhol pána Tibora 
Hlavačku a ako členov p. Jána Brandejsa a p. Jaroslavu Brandejsovú.  
Pán Sedláček dal o zložení pracovnej komisie hlasovať a návrh bol schválený nadpolovičnou 
väčšinou. 
Ján Brandejs predniesol správu Mandátovej komisie: VZ SBF sa zúčastňuje 22 delegátov 
z pozvaných 43 klubov, čo je v prepočte 51,16 %. Na schválenie zmien v Stanovách SBF 
vrátane pozmeňovaných návrhov je potrebná 2/3 väčšina, t.j. pri zúčastnených 22 
delegátoch 15 hlasov, na iné návrhy, resp. uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina, t.j. 12 
hlasov. Okrem delegátov sa VZ SBF zúčastňuje aj 12 hostí.  
 
K bodu č. 5 – Schvaľovanie programu  
Predsedajúci p. Sedláček pred schvaľovaním predniesol návrh na doplnenie bodu do 
programu a to doplnenie Správy hospodárenia SBF 2016 ako 7. bod programu. Hosťom bol 
poskytnutý priestor na pripomienky, neboli žiadne.  
Pán Sedláček dal o doplnení bodu do programu a zároveň o programe hlasovať a návrh bol 
schválený nadpolovičnou väčšinou. 
 
Program po schválenom návrhu: 

1. Privítanie 
2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku 
3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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4. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová) a správa mandátovej 
komisie 

5. Schvaľovanie programu 
6. Informatívna správa o činnosti SBF od ostatného VZ 
7. Správa hospodárenia SBF 2016 
8. Návrh a schválenie rozpočtu SBF pre rok 2017 
9. Návrhy na zmeny a doplnenie Stanov SBF - zosúladenie so Zákonom 

440/2015 Z.z. (Zákon o športe) 
10. Diskusia 
11. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 
12. Záver 

 
K bodu č. 6 – Informatívna správa o činnosti SBF od ostatného VZ 
Pán Sedláček požiadal p. prezidenta Tomáša Kovácsa o prednesenie Informatívnej správy 
o činnosti SBF od ostatného VZ.  
Pán Tomáš Kovács informoval, že hneď po zvolení do funkcie prezidenta SBF (4.3.2017) sa 
v SBF opätovne objavili intrigy, boli mu zasielané výhražné emaily a bol z toho znechutený, 
vyjadril sa, že to je detinské a členovia SBF sa predsa nemôžu navzájom strašiť. Ďalej sa 
vyjadril, že vždy sa nájde niekto, kto donáša tomu druhému a pod. – vyzval hostí, že s tým 
treba prestať, spojiť sa a začať spolupracovať.  
 
Pokračoval s nasledovnými témami: 

• Zabezpečenie vozidla pre SBF, upresnil informácie o danej situácii (nakoľko sa 
objavili útoky aj na túto tému), ktorá vznikla ešte pred jeho zvolením do funkcie 
prezidenta SBF. Na vozidlo boli vyhradené financie, ktoré bolo potrebné do určitého 
termínu vyčerpať, 14 dní pred uplynutím lehoty bol kontaktovaný a požiadaný 
o pomoc pri zabezpečení vozidla. V tom čase bol na MS v Petrohrade v Rusku. Tomáš 
Kovács za 2 týždne zohnal vozidlo v požadovanej kvalite.  

• Zároveň hostí informoval, že vozidlo je parkované v jeho priestoroch, zároveň je 
servisované na jeho vlastné náklady, rovnako na vlastné náklady zabezpečil polep 
auta grafikou s logom SBF. Na tomto aute sú realizované len jazdy schválené VV SBF, 
v žiadnom prípade nie na súkromné účely, práve naopak, disponuje súkromným 
autobusom, ktorý už viackrát poskytol pre účely SBF. Ak však prejaví niekto záujem 
o starostlivosť vozidla SBF, je vítaný.  

• Tiež ešte pred zvolením do funkcie prezidenta zabezpečil účasť na medzinárodný 
turnaj Bocskai zadarmo + zabezpečil PHM 

• Queen of the Ring Kőszeg, Maďarsko – účasť na turnaji zadarmo + zabezpečenie 
PHM, pár dní pred odchodom odstúpil BC Ružinov, snažil sa zistiť dôvod, nájsť 
riešenie, prípadne pomôcť, no nedostal odpoveď.   

• ME Rumunsko – zvolená cesta na ME autobusom pre zníženie nákladov, odchod 
o deň skôr bez úhrady ubytovania za noc navyše + PHM.   

• Na vlastné náklady zabezpečenie tlačiarne pre sekretariát + 2 ks mobilných telefónov 
Huawei P9 Lite  

• Od spoločnosti O2 zabezpečenie 200 € kreditu spolu s 2 ks SIM kariet 
• Podpora klubov na MSR, organizácia na poslednú chvíľu, nakoľko kluby odstúpili 

z organizácie, tréneri každého tímu mali hradené ubytovanie Tomášom Kovácsom.   
• Zrealizovanie AIBA kurzu trénerov 1* na Slovensku, čím sa ponížili náklady pre 

účastníkov, nakoľko si nemuseli hradiť ďalšie vycestovanie do zahraničia, cena za 
ubytovanie v hoteli 3* za 18,66€/osoba/noc. Delegátov a hostí informoval, že kurz 
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prebiehal v príjemnej atmosfére, bola tam dobrá partia. Všetci účastníci kurz úspešne 
absolvovali. 

• Zároveň v tomto čase prebiehalo aj školenie trénerov SBF organizované 
reprezentačným trénerom Mgr. Pavlom Hlavačkom, školenie prebiehalo na vysokej 
úrovni a prípravám bolo venovaných niekoľko mesiacov.  

• Zároveň bol posilnený sekretariát, no Ján Brandejs naďalej zostáva v tíme ako 
športový manažér, má vysoké kvality a Tomáš Kovács je presvedčený, že je 
vytvorený dobrý tím, ktorý pracuje na nových projektoch, o ktorých bude SBF 
postupne informovaná. Okrem toho je aj nový účtovník – Peter Bernát, ktorý 
účtovníctvo SBF pozná z predošlej spolupráce.  

• Aktualizácia a úprava webovej stránky SBF, webmaster Peter Sčasný spolupracuje 
s Jánom Brandejsom na doplnení údajov. Príprava súťaže pre kluby o športové 
potreby.  

• Zabezpečenie 4 ks nových športových digitálnych váh pre SBF na náklady Tomáša 
Kovácsa. Informoval, že 2 ks pôjdu na východné Slovensko a 2 ks zostanú na 
západnom Slovensku.  

• Zabezpečenie financií pre Filipa Hříbu z BC Holíč na účasť na ME žiakov 
v Rumunsku. Aktuálne absolvuje sústredenie v Nitre a bude nasledovať na 
sústredení v Galante.  

• Zabezpečenie financií na ubytovanie a PHM na turnaj v Ukrajine, p. Kovács aktuálne 
očakáva vydokladovanie, spolu to bolo cca 300 €.  

 
Po prednesení Informatívnej správy o činnosti SBF od ostatného VZ pán Sedláček prenechal 
priestor v prípade záujmu o diskusiu. O slovo sa prihlásil hosť pán JUDr. Peter Korec, 
reagoval, že ak sa niekto vyhráža akýmkoľvek spôsobom, dotknutá osoba je oprávnená to 
riešiť právnou cestou, sú na to paragrafy. Ďalej reagoval na situáciu, ktorá nastala na turnaji 
v Bratislave, kde pánovi Martinovi Strazserovi daroval 58 ks cien (rôzne reklamné predmety) 
pre účely oceňovania, no 11 ks z nich mu na turnaji ukradli. Má záujem aby sa vzťahy 
zlepšili, 27 rokov sponzoruje rôzne podujatia a ešte sa mu nestalo, aby mu niekto ukradol 
ceny. Na to reagoval p. Kovács, že mu je ľúto, že nastala takáto situácia, no podobné situácie 
pozná, no nemôžeme povedať, že to boli hneď boxeri, samozrejme to nemôžeme ani vylúčiť. 
Zároveň prejavil vďaku za všetku pomoc zo strany pána JUDr. Petra Koreca a za veľmi 
peknú propagáciu SBF prostredníctvom médií.  
 
K bodu č. 7 – Správa hospodárenia SBF 2016 
Na prednesenie vyzval predsedajúci pán Sedláček p. Jána Brandejsa, nakoľko bola správa 
zaslaná vopred prostredníctvom emailu, pán Brandejs len doplnil informáciu, že v Správe 
hospodárenia chýbal stav sponzorských financií za rok 2016, avšak bolo to z dôvodu, že 
neboli žiadne sponzorské financie za predošlý rok 2016, okrem sponzorského príspevku na 
auto a členského, ktoré je v Správe zahrnuté.   
Pán Sedláček dal hlasovať o schválenie Správy hospodárenia SBF 2016 a správa bola 
schválená nadpolovičnou väčšinou. 
 
K bodu č. 8 – Návrh a schválenie rozpočtu SBF pre rok 2017 
Predsedajúci pán Sedláček informoval, že návrh rozpočtu SBF na rok 2017 bol zaslaný 
prostredníctvom emailu.  
Počas priestoru na diskusiu na nikto nevyjadril, ani neuchádzal o slovo.  
Ďalej pán Sedláček doplnil, že na základe odporúčania a žiadosti KK SBF, pána 
Vlkolinského,  je potrebné do návrhu na rozpočet SBF 2017 v rámci rezervy vyčleniť rozpočet 
na overenú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016 audítorom. Pán Sedláček 
požiadal Jána Brandejsa spolu s GS, aby s KK SBF preveril výšku sumy, ktorú je potrebné 
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vyčleniť v rozpočte SBF na rok 2017 a zároveň preveriť podľa podkladov z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, z ktorej časti rozpočtu sa vyhradí 
rezerva na overenú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016.  
Pán Sedláček dal hlasovať o prijatie Návrhu a schválenie rozpočtu SBF pre rok 2017 a návrh 
bol schválený nadpolovičnou väčšinou. 
 
K bodu č. 9 – Návrhy na zmeny a doplnenie Stanov SBF - zosúladenie so Zákonom 
440/2015 Z.z. (Zákon o športe) 
K bodu č. 9 požiadal predsedajúci o prednesenie pána Tomáša Gábriša.  
Predsedajúci Štefan Sedláček požiadal predsedu Komisie pre VZ a voľby, doc. JUDr. Tomáša 
Gábriša PhD. o prednesenie zmien Stanov, ktorých väčšina vyplýva z požiadaviek 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Návrhy na zmeny Stanov SBF boli vopred rozoslané prostredníctvom emailu. Zmeny boli 
VZ SBF prerokované, pripomienkované a hlasovaním schválené vrátane pozmeňovacích 
návrhov jednohlasne, t.j. 23 hlasov (medzičasom prišiel ešte 1 delegát): 
 
Článok 11, odsek 4 – nové znenie:  
Členstvo  zaniká: 
a) písomným oznámením člena o vzdaní sa členstva (resp. o vystúpení z SBF), 
b) nezaplatením členského príspevku najneskôr do 31. 3. príslušného kalendárneho roka, v 
prípade individuálnych členov, 
c) vylúčením pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom. O vylúčení rozhodne 
VZ SBF na základe predloženého návrhu Prezidenta SBF, člena VV SBF, komisie SBF, alebo TJ, ŠK 
alebo OB, v ktorých je vylučovaný člen organizovaný, 
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
e) právnym zánikom SBF. 
 
Článok 14, odsek 7 – nové znenie: 
Funkčné obdobie Prezidenta SBF, Viceprezidentov SBF a ostatných členov Výkonného výboru SBF, 
orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, predsedov a členov komisií a ostatných volených orgánov 
SBF je štyri roky, ak tieto Stanovy neurčujú inak, najmä ak ide o kooptáciu alebo doplňujúcu voľbu na 
zostávajúce obdobie. Členovia kontrolnej komisie sú volení na obdobie piatich rokov, ak tieto Stanovy 
neurčujú inak. 
 
Článok 14, odsek 14 – nové znenie: 
Zápisnica zo zasadnutia VZ, VV a KK SBF obsahuje 
a) schválený program zasadnutia, 
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu (delegáta VZ), resp. písomné poverenia, 
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného 
stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada, 
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa. 
Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle, resp. sprístupní všetkým 
osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 10 dní odo dňa 
zasadnutia a uchová sa pod dobu 6 rokov. 
 
Článok 14, odsek 15 – nové znenie: 
SBF zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu 
a)    stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia, 
b) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov, 
c) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu. 
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d) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov SBF, 
e) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov SBF a počet hlasov 
potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej (dvojtretinovej) väčšiny, 
f) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby 
volených orgánov, najmenej 45 dní pred dňom zasadnutia 
g) informáciu o konaní zasadnutia VV a VZ najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia, 
h)  správu Komisie pre prípravu VZ a volieb najneskôr do 15 dní odo dňa konania volieb, 
i)  zoznam členov VV a delegátov VZ SBF v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo 
obdobného pobytu, 
j) pozvánku a návrh programu zasadnutia VV a VZ najmenej sedem dní pred dňom konania 
zasadnutia, 
k) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb, 
l) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia VV, VZ a KK SBF najneskôr desať dní odo dňa 
konania zasadnutia 
 
Článok 15, odsek 6 – nové znenie: 
Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SBF. 
 
Článok 16, odsek 3 – nové znenie: 
Voľby do orgánov SBF sa vykonávajú na zasadnutí VZ. Procesy volieb a vymenovaní, ktoré 
prebiehajú v rámci SBF, ŠK, TJ a OB nesmú byť vystavené žiadnemu externému ani internému 
ovplyvňovaniu. 
 
Článok 17, odsek 3 – nové znenie: 
Členov organizovaných v TJ, ŠK a OB s hlasom rozhodujúcim, ktorých členovia sa zúčastňujú 
športových podujatí prvej a/alebo druhej ligy a/alebo Majstrovstiev SR, organizovaných SBF, zo 
športového kalendára SBF podľa ods. 2, zastupuje jeden delegát za každú TJ, ŠK a OB, ak ďalej nie je 
ustanovené inak. Delegátom- je štatutárny orgán TJ, ŠK a OB alebo ním písomne splnomocnená osoba 
- člen klubu nad 18 rokov so zaplateným členským poplatkom, ak TJ, ŠK a OB nezastupuje volený 
delegát, preukázateľne zvolený individuálnymi členmi SBF organizovanými v danej TJ, ŠK a OB. 
Zvolený delegát sa zúčastňuje na zasadnutí VZ SBF osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník 
zvolený rovnakým spôsobom; delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na 
zasadnutí najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení. Zastúpenie zvoleného delegáta na 
základe plnej moci sa nepripúšťa. TJ, ŠK a OB s hlasom rozhodujúcim disponujú na VZ SBF jedným 
delegátom s rozhodujúcim hlasom, ak majú do 10 členov-aktívnych športovcov, nahlásených v 
rozhodujúcom období podľa ods. 2 tohto článku na športových podujatiach podľa príslušných 
predpisov SBF o aktívnom športovcovi. TJ, ŠK a OB s hlasom rozhodujúcim disponujú na VZ SBF 
dvoma delegátmi s rozhodujúcimi hlasmi, ak majú nad 10 členov-aktívnych športovcov, nahlásených v 
rozhodujúcom období podľa ods. 2 tohto článku na športových podujatiach podľa príslušných 
predpisov SBF o aktívnom športovcovi, a zároveň sa ich športovci zúčastňujú zápasov prvej ligy. SBF 
alebo Majstrovstiev SR v ktorejkoľvek súťažnej kategórii. Účasť, hlasovanie a voľba na diaľku 
prostriedkami elektronických komunikácií alebo inej diaľkovej komunikácie sa nepripúšťa. 
 
Článok 17, odsek 4 – nové znenie: 
VZ SBF je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých TJ, ŠK a OB s delegátmi 
s hlasom rozhodujúcim. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 
delegátov TJ, ŠK a OB s hlasom rozhodujúcim okrem prípadov, v ktorých tieto Stanovy výslovne 
vyžadujú dvojtretinovú väčšinu hlasov. 
 
Článok 28, odsek 3 – nové znenie: 
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V prípade, že niektoré ustanovenie Stanov je v rozpore so zákonom  č. 440/2015 Z.z. športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) alebo s iným právnym predpisom Slovenskej republiky 
(ďalej len SR), platí a použije sa vždy znenie Zákona o športe resp. iného právneho predpisu SR. 
 
Článok 28, odsek 4 – nové znenie: 
Vzťahy neupravené týmito Stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Stanov alebo 
jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia Stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj 
naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné 
ustanovenie. 
 
Článok 30 – nové znenie: 
Tieto Stanovy boli prerokované a schválené na VZ dňa 5.10.2013. Dodatky a zmeny k nim boli 
prerokované a schválené na VZ 12.9.2015, 18.6.2016 a 4.3.2017. Dodatky a zmeny prerokované a 
schválené na VZ dňa 8.7.2017 nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ukončenia VZ. 
 
K bodu č. 10 – Diskusia 
V diskusii bola pánom Ivanom Zelenákom vyjadrená žiadosť, aby do pozvánok na VZ SBF 
a všetkých zápisníc boli vždy konkretizované kluby a k názvom klubov SBF uvedené aj sídla 
daného klubu.  
 
K bodu č. 11 – Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 
V zmysle záverov Návrhovej komisie boli prijaté uznesenia VZ SBF 
 

a) VZ SBF berie na vedomie: 
1. Správu mandátovej komisie 
2. Informatívnu správu prezidenta Tomáša Kovácsa o činnosti SBF od ostatného 

VZ 
3. Prednesené diskusné príspevky 

 
b) VZ SBF schvaľuje: 

1. Voľbu predsedajúceho a pracovných orgánov VZ SBF 
Predsedajúci Štefan Sedláček 
Zapisovateľ Mária Schutová 
Overovateľ Tomáš Gábriš 
Overovateľ Juraj Stern 

2. Zloženie pracovných komisií VZ SBF – zlúčená Mandátová a Návrhová 
komisia: 
Ing. Tibor Hlavačka 
Ján Brandejs 
Jaroslava Brandejsová  

3. Správu hospodárenia SBF 2016 
4. Návrh a schválenie rozpočtu SBF pre rok 2017 s doplnením sumy 

vyžadovanej KK SBF na overenú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 
2016 audítorom  

5. Zmeny Stanov SBF v súlade so zákonom 440/2015 Z.Z. tak ako boli 
prerokované vrátane pozmeňovacích návrhov 
 

c) VZ SBF ukladá VV SBF: 
1. Venovať sa diskusným príspevkom.  
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Pán Sedláček vyzval prítomných k hlasovaniu a uznesenia ako ich navrhla návrhová komisia 
boli prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných. 
 
K bodu 12 - Záver 
Pán Sedláček všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil VZ SBF. 
 

Príloha: Prezenčná listina delegátov 
 
 
V Bratislave, 14. júla 2017 
 
 
 
 
 
          Mária Schutová 
Zápisnicu VZ SBF zapísala 
 
 
 
      

Tomáš Gábriš       Juraj Stern 
  Zápisnicu VZ SBF overil      Zápisnicu VZ SBF overil 
 
 
 
 
 
        Štefan Sedláček 
schválil predsedajúci VZ 
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