
Zápisnica z Aktívu zástupcov oddielov SBF 

2. 12. 2017 o 10.hod. Event hotel Kaskády – Galanta 

 

Zúčastnený:   zástupcovia  19 oddielov SBF  

Tomáš Kovács KO BC Galanta, Tibor Hlavačka BCS Nitra, Radoslav Kotľár BC V.Leváre, Pavol Hlavačka ŠKP BA, 
Michal Ondrejkovič ŠKP BA, Pavol Huňa BC Dubnica, František Horňák BC N.Mesto n/V, Róbert Reisenauer RTJ 
Malacky, Miroslav Matunák BC Levice, Gabriel Kišš BC Levice, Ladislav Gaži BC Steel Fist Košice, Martin Nemec 
BC Humenné, Marián Miko ŠK Miko Fit Kamenica, Juraj Gyorfi ŠKB Komárno, Jozef Žaťko BC Legends, Roman 
Polgár BA Trnava, Peter Hudák AG Poprad, Ladislav Horváth ŠB Levice, Pavel Martinec BC Zlaté Moravce, Tomáš 
Vaňo ŠA Nitra, Kamil Janočko Košický box klub 

 

Program: 1, príprava kalendára SBF 2018 

  2, rôzne 

 

Zúčastnených privítal Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., ktorý bol VV SBF poverený viesť AZO s úlohou 
zapisovateľa. Rovnako privítal prezidenta SBF Tomáša Kovácsa, ktorý bol VV SBF poverený ako 
overovateľ zápisnice z AZO.  

K bodu 1,: 

Pavol Hlavačka s použitím premietačky prezentoval zúčastneným návrh kalendára SBF na rok 2018. 
Informoval, že reprezentačné akcie majú v kalendári predovšetkým informatívny charakter a na 
základe reprezentačného plánu sa môžu priebežne meniť, alebo dopĺňať, pretože nie všetky 
medzinárodné podujatia na rok 2018 majú v tejto chvíli už známy termín konania.  

K slovenským súťažiam informoval, že aj v roku 2018 budú spojené majstrovstvá republiky mladšieho 
dorastu a žiakov, ktoré sú plánované na jún ako vrchol jarnej sezóny a majstrovstvá republiky 
st.dorastu a kategórie elite (3-dňové) plánované na začiatok decembra, ako vrchol jesennej sezóny. 
K posunutiu M-SR MD a žiakov až na júnový termín viedli aj zmeny termínov organizovania ME žiakov 
a ME ml.dorastencov. Prítomní zástupcovia vyslovili súhlas s usporiadaním majstrovstiev SR SD a elite 
v jeden termín, čo sa dá organizačne počas 3 dní zvládnuť a šetrí to klubom i SBF financie.  

K dlhodobým súťažiam družstiev Pavol Hlavačka predniesol iniciatívu TMK a VV SBF premenovať I.SLB 
na Medzinárodnú ligu boxu (MLB) so záujmom SBF zabezpečiť na každom kole väčšiu účasť 
zahraničných klubov, ktoré budú aj vyhodnocované do tabuľky. Takáto zmena môže pomôcť klubom 
pri dotáciách v meste, či kraji, kde môžu prezentovať účasť v medzinárodnej súťaži. Rovnako môže 
pomôcť aj boxerom k častejšej medzinárodnej konfrontácii a zvýšeniu počtu účastníkov 2-dňových 
súťaží. Ďalej informoval, že o tejto záležitosti aj rokoval predseda TMK Tibor Hlavačka 
s predstaviteľmi viacerých klubov z Moravy a Poľska a prezident SBF Tomáš Kovács so zástupcami 
maďarským klubov. Zahraničné kluby nebudú pozývané len samotným usporiadateľom, ale aj 



prostredníctvom sekretariátu SBF a termíny konania jednotlivých kôl MLB budú poslané už 
v decembri na okolité národné federácie, krajské boxerské združenia a jednotlivé zahraničné kluby, 
s ktorými majú viaceré slovenské kluby dobrú spoluprácu. Zástupcovia oddielov ďalej diskutovali aj 
o možnosti, že by sa okrem šiestich slovenských kôl mohlo uskutočniť 1-2 kolá aj v zahraničí. Ďalej 
bola diskusia o združovaní klubov napr. pod krajský výber, čo by mohlo prispieť k získaniu financií 
z krajského rozpočtu. Viacerí zástupcovia vyslovili žiadosť, aby mal klub, ktorý organizuje kolo MLB 
alebo II.SLB povinnosť zabezpečiť pre účastníkov medaile, ktoré sú motiváciou hlavne pre mladých 
boxerov. Marián Miko ďalej navrhol, aby boli financie na organizáciu podujatí SBF na základe zmluvy 
s klubom vyplatené ešte pred organizovaním podujatia, nie až po ňom. 

Pavol Hlavačka k forme vyhodnocovania MLB poznamenal, že táto súťaž bude vyhodnocovaná ako 
medzinárodná, no zároveň aj ako najvyššia domáca súťaž, čiže bude existovať aj tabuľka v ktorej 
budú len slovenské kluby za rovnakých bodovacích kritérií ako doteraz na I.SLB.  

Návrh kalendára SBF bude zaslaný klubom SBF, aby mohli nahlasovať záujem o usporiadanie 
jednotlivých súťaží, kde je už vopred určené, ktoré kolo MLB / II.SLB by sa malo uskutočniť na západe 
a ktoré na východe. V prípade viacerých záujemcov rozhodne o usporiadateľovi VV SBF.  

AZO odporúča pre VV: 

1, povinnosť pre klub, ktorý organizuje MLB alebo II.SLB, zabezpečiť minimálne medaile pre 
zúčastnených boxerov 

2, financie určené na organizáciu podujatia SBF vyplácať vopred 

3, žiada o výklad pravidiel, akým spôsobom sa môžu kluby združovať pod jeden tím (napr. výber 
kraja) do súťaže MLB  

4, osloviť blízke zahraničné kluby s možnosťou usporiadania kola MLB  

5, informovať zahraničné kluby o základných pravidlách MLB a možnosti vystupovať v týchto 
súťažiach aj ako výber kraja, čo je typické napríklad pre poľské kluby 

 

K bodu 2, : 

V téme rôzne bola preberaná iba jedna záležitosť, avšak so širokou diskusiou – propagácia boxu a jej 
využitie pri zháňaní financií z miest, obcí, či sponzorov. Viacerí zástupcovia oddielov si medzi sebou 
vymenili skúsenosti s propagáciou v meste, prostredníctvom svojich klubov. Marián Miko 
poznamenal, že by bolo dobré, keby SBF vedela pomôcť napríklad s písaním žiadostí o dotácie na 
mestá, či kraje. Prezident SBF Tomáš Kovács informoval, že v každom meste, či kraji je vytvorené 
tlačivo voľne dostupné na internete, podľa ktorého sa takéto žiadosti podávajú. Tibor Hlavačka 
poznamenal, že má s vypĺňaním takýchto tlačív skúsenosti a je ochotný pomôcť, keby niekto nevedel 
ako čo najvhodnejšie vypĺňať dané tlačivá.  

Ďalej viacerí zástupcovia informovali, že aj samotná SBF by mohla z hľadiska propagácie viac využívať 
webovú stránku, kde by informovala o reprezentačných úspechoch, pretože nie každý má prístup na 
facebookovú stránku SBF, ktorá je v tomto smere aktívnejšia. Viacerí sa zhodli na tom, že výrazne by 



mohli pomôcť aj priame internetové prenosy z viacerých podujatí, čo by box spopularizovalo a bolo 
by to atraktívnejšie aj pre samotných sponzorov, či zástupcov miest a obcí, ktorí by tak mohli mať 
väčší záujem podporiť kluby.  

Prezident SBF Tomáš Kovács ďalej informoval, že je pripravená súťaž pod hlavičkou SBF a SOV práve 
na propagáciu jednotlivých klubov, ktoré sa budú môcť prezentovať krátkym videom o svojom 
pôsobení. Momentálne sú stále v jednaní viacerí partneri, ktorí by túto súťaž podporili a ocenili 
jednotlivé kluby materiálnym vybavením.  

 

AZO odporúča pre VV: 

1, vytvoriť priame internetové prenosy z viacerých podujatí SBF 

2, zatraktívniť webovú stránku SBF, viac informovať o reprezentantoch  

 

Pavol Hlavačka na záver informoval o tom, aby kluby nezabudli, že do konca roka budú podľa zákona 
prerozdelené financie medzi kluby na základe aktivity športovcov do 23 rokov a že každý klub bude 
musieť danú dotáciu vydokladovať prostredníctvom kópií dokladov použitých na športovú prípravu, či 
súťaže v roku 2017.  

 

Zapísal: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.   

Overil: Tomáš Kovács  dňa 11. 12. 2017  


