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Zápisnica z Valného zhromaždenia 
Slovenskej boxerskej federácie 

 

Event Hotel Kaskády - Galanta, 30.06.2018 (10:00 hod.)  
 

 
Navrhnutý program: 

 
1. Privítanie 
2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku 
3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa mandátovej komisie 
5. Schvaľovanie programu 
6. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017 
7. Výročná správa SBF (správa o hospodárení a činnosti SBF) 
8. Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2016 
9. Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2017 
10. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
11. Prehlaď plnenia povinnosti SBF  
12. Schválenie audítora účtovnej závierky a výročnej správy na 1 rok 
13. Schválenie člena VV Mgr. Patrika Hrbeka na základe kooptácie 
14. Schválenie člena DK Mgr. Michala Sádovského a Mgr. Jozefa Hrina na základe 

kooptácie  
15. Diskusia 
16. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 
17. Záver 

 
 

Bod č. 1 – Privítanie 
Prezident SBF Tomáš Kovács privítal delegátov a hostí na Valnom zhromaždení SBF (ďalej len 
VZ SBF), poďakoval im za prítomnosť a zdôraznil dôležitosť ich účasti vzhľadom na 
povinnosti vyplývajúce zo športového zákona, ktoré môže splniť jedine VZ SBF ako najvyšší 
orgán. 
V krátkosti sa vyjadril k aktuálnej situácii v Slovenskej boxerskej federácii a práci vedenia SBF. 
 
Mgr. Zuzana Krajčírová predniesla informáciu z prezentácie VZ SBF: VZ SBF sa zúčastňuje 23 
delegátov z pozvaných 39 delegátov, čo je v prepočte 58,97 %. Na schválenie návrhov, resp. 
uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina, t.j. 12 hlasov. Okrem delegátov sa VZ SBF 
zúčastňuje aj 9 hostí. Poverenia klubov a prezenčné listiny odovzdala Mandátovej komisii.  
 
GS SBF Ing. Mária Rapčanová informovala, že zo zasadnutia VZ SBF sa vyhotovuje 
audiozáznam pre potreby zápisnice.  
 
K bodu č. 2 – Schvaľovanie rokovacieho poriadku  
Prezident Tomáš Kovács dal o rokovacom poriadku hlasovať v znení v akom bol zaslaný 
prostredníctvom emailu. Prítomní delegáti rokovací poriadok schválili jednohlasne (23 
delegátov hlasovalo za). 
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Následne prezident SBF Tomáš Kovács navrhol a predstavil predsedajúceho Valného 
Zhromaždenia, pána prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD. Prítomní delegáti schválili 
predsedajúceho VZ SBF jednohlasne.  
 
K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. určil za zapisovateľa zápisnice Ing. 
Máriu Rapčanovú a overovateľov pána Mgr. Pavla Hlavačku, PhD. a Juraja Sterna. Prítomní 
delegáti schválili zapisovateľa a overovateľov zápisnice VZ SBF jednohlasne.  
 
K bodu č. 4 - Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová) a správa mandátovej 
komisie 
Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. 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 Ing. Tibora Hlavačku a ako členov p. Mgr. Tomáš Vaňo a p. Jozef Blažo.  
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. dal o zložení pracovnej komisie hlasovať a návrh 
bol schválený jednohlasne. 
Predseda pracovnej komisie Ing. Tibor Hlavačka na základe kontroly prezentácie konštatoval, 
že VZ SBF je uznášaniaschopné. 
 
K bodu č. 5 – Schvaľovanie programu  
Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.  pred schvaľovaním predniesol návrh na 
doplnenie bodu do programu a to Návrh na udelenie výnimky pre členov, ktorí neuhradili 
členské SBF do 30.03.2018 ako 6. bod programu. Hosťom bol poskytnutý priestor na 
pripomienky. Členka ŠTaMK Jaroslava Brandejsová poznamenala, že členské príspevky sú 
zodpovednosťou predovšetkým predstaviteľov klubov, ktorí sú na túto povinnosť 
upozorňovaní pri každom emaile k programu súťaží SBF a o výnimke by sa preto malo 
uvažovať predovšetkým pre športovcov, aby tak nestratili možnosť zúčastniť sa v tomto roku 
nasledujúcich podujatí, pokiaľ im klub doteraz členský príspevok neuhradil. Pri diskusii sa 
delegáti VZ SBF zhodli, že takáto výnimka môže byť udelená len pre športovcov a navrhli 
upraviť dodatočný bod programu ako Návrh na udelenie výnimky pre športovcov, ktorí 
neuhradili členské SBF do 30.3.2018.  
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. dal o doplnení bodu „Návrh na udelenie výnimky 
pre športovcov, ktorí neuhradili členské SBF do 30.3.2018“ do programu a zároveň o programe 
hlasovať a návrh bol schválený jednohlasne. 
 
Program po schválenom návrhu: 

1. Privítanie 
2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku 
3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa mandátovej komisie 
5. Schvaľovanie programu 
6. Návrh na udelenie výnimky pre športovcov, ktorí neuhradili členské SBF do 30.03.2018  
7. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017 
8. Výročná správa SBF (správa o hospodárení a činnosti SBF) 
9. Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2016 
10. Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2017 
11. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
12. Prehlaď plnenia povinnosti SBF  
13. Schválenie audítora účtovnej závierky a výročnej správy na 1 rok 
14. Schválenie člena VV Mgr. Patrika Hrbeka na základe kooptácie 
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15. Schválenie člena DK Mgr. Michala Sádovského a Mgr. Jozefa Hrina na základe 
kooptácie  

16. Diskusia 
17. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 
18. Záver 

 
K bodu č. 6 – Návrh na udelenie výnimky pre športovcov, ktorí neuhradili členské SBF do 
30.03.2018 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. informoval prítomných delegátov, že každý člen 
SBF je povinný uhradiť členské vo výške 5 € do 30.03. príslušného kalendárneho roka, inak im 
členstvo zaniká. Vyzval prítomných na diskusiu, či súhlasia s udelením výnimky ako bola 
navrhnutá pri doplnení programu a teda výnimky len pre športovcov, ktorí do 30.03.2018 
členské uhradené nemajú. Pri poskytnutom priestore na diskusiu sa prítomní delegáti zhodli, 
že výnimka môže byť udelená len v prípade, že športovci členské uhradia do 31.08.2018 na 
účet SBF. O udelení výnimky na potvrdenie členstva SBF športovcom SBF, ktorí dodatočne 
uhradia členský poplatok vo výške 5 € do termínu 31.08.2018, dal pán predsedajúci prof. JUDr. 
PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. hlasovať a návrh bol schválený jednohlasne.   
 
K bodu č. 7 – Schválenie účtovnej závierky za rok 2017 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. predal slovo pánovi účtovníkovi SBF, Ing. Petrovi 
Bernátovi, ktorý predniesol účtovnú závierku, ktorá bola delegátom vopred zaslaná 
prostredníctvom emailu a zároveň je súčasťou prílohy tohto zápisu ako príloha č.2. Delegátom 
bol poskytnutý priestor na pripomienky. K účtovnej závierke neboli žiadne pripomienky. 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. dal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 
2017, účtovná závierka SBF za rok 2017 bola prítomnými delegátmi schválená jednohlasne, t.j. 
23 hlasov. 
 
K bodu č. 8 – Výročná správa SBF (správa o hospodárení a činnosti SBF) 
Pán účtovník, Ing. Peter Bernát pokračoval aj v bode 8, nakoľko Výročná správa SBF 
obsahovala okrem účtovnej závierky aj základné údaje o SBF a správu hospodárenia SBF. 
Prehľad vykonávaných činností, projektov a dosiahnutých športových výsledkov za rok 2017 
odprezentoval prítomným Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. Výročná správa SBF bola delegátom 
zasielaná vopred prostredníctvom emailu a je súčasťou zápisu ako príloha č.2.  
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 
pripomienky. Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.  oboznámil delegátov, že výročná 
správa sa len prerokúva, tzn. nebude sa hlasovať.  
 
K bodu č. 9 – Výročná správa Kontrolnej komisie za rok 2016 
Na prednesenie Výročnej správy kontrolnej komisie za rok 2016 vyzval predsedajúci pána 
predsedu Kontrolnej Komisie SBF Ing. Petra Vlkolinského.  
Pán Ing. Peter Vlkolinský sa vyjadril, že v októbri 2017 prebehlo spoločné pracovné stretnutie 
Kontrolnej komisie SBF a Výkonného výboru SBF, kde sa preberali povinnosti SBF plynúce zo 
zákona o športe. 
Vo výročnej správe za rok 2016 sa KK SBF zameriavala najmä na stav účtovníctva SBF za 
predchádzajúce roky, kde boli zistené nejaké účtovné skutočnosti, z ktorých bola vyhotovená 
správa a po rozhovore s pánom účtovníkom SBF, pán Ing. Peter Vlkolinský prehlásil, že ku 
dňu konania VZ SBF 2018, boli dané účtovné nezrovnalosti vyriešené a nemali by sa tam 
nachádzať ďalšie riziká.  
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 
pripomienky. Výročná správa KK SBF za rok 2016 bola zaslaná vopred prostredníctvom 
emailu a je súčasťou prílohy zápisnice ako príloha č.3.  
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K bodu č. 10 – Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2017 
Pán predseda KK SBF, Ing. Peter Vlkolinský, informoval prítomných delegátov o uskutočnení 
pracovných stretnutí KK SBF a VV SBF, ktoré prebehli pozitívne a k prospechu SBF, zároveň 
ocenil prítomnosť nového člena VV  SBF, pána Mgr. Patrika Hrbeka, právnika SOV, s ktorým 
si členovia prebrali znenia Zákona o športe. Na stretnutiach KK SBF a VV SBF členovia 
odsúhlasili vypracovanie tabuľky so súhrnom povinností SBF vyplývajúcich zo Zákona o 
športe a Zmlúv uzatvorených s MŠVVaŠ SR.  
K výročnej správe KK SBF za rok 2017 sa pán Ing. Peter Vlkolinský vyjadril, že okrem 
opätovného zhrnutia povinností vyplývajúcich zo Zákona o športe, obsahuje aj množstvo 
podnetov, ktorými sa musela KK SBF v roku 2017 zaoberať. Správa je zostavená chronologicky 
podľa dátumov prijatých mailov.  
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 
pripomienky. Výročná správa KK SBF za rok 2017 bola zaslaná vopred prostredníctvom 
emailu a je súčasťou prílohy zápisnice ako príloha č.4.  
 
K bodu č. 11 – Schválenie rozpočtu na rok 2018 
Predsedajúci pán JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.   informoval, že návrh rozpočtu SBF na 
rok 2018 bol zaslaný vopred prostredníctvom emailu. Prítomným delegátom ho 
odprezentoval člen VV SBF Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. delegátov informoval, že rozpočet SBF 
na rok 2018 bol zostavený na základe podmienok a percentuálneho delenia podľa Zákona 
o športe. Tzn. maximálne 15% rozpočtu môže ísť na chod sekretariátu, čo predstavuje 15.963 
€, minimálne 20% z rozpočtu na rozvoj talentovaných športovcov do 23 rokov - 21.285 €, kde 
sú zahrnuté všetky domáce podujatia, kde štartuje mládež do 23 rokov, zároveň sú v nej 
zahrnuté výjazdy na medzinárodné podujatia, sústredenia, zrazy a trénerskú činnosť 
v reprezentácii (trénerské odmeny), tzn. pokiaľ je niekto poverený zväzom vycestovať na 
reprezentačnú akciu. Ďalej je 25% rozpočtu potrebné vyčleniť na reprezentáciu - 26.606 €. Ďalej 
sa v rozpočte nachádza dotácia klubom, 15% - 15.963 €, túto dotáciu je SBF povinné rozdeliť 
podľa počtu aktívnych športovcov v kluboch, tzn. že po poslednom podujatí SBF, čo sú MSR 
mužov, žien a staršieho dorastu, budú všetky údaje spracované na presné počty AŠ 
v jednotlivých kluboch SBF a podľa roho bude dotácia rozdelená. Pán Mgr. Pavol Hlavačka, 
PhD. si dovolil klubom pripomenúť, že aj z tohto hľadiska je ich účasť na podujatiach SBF 
dôležitá, nakoľko podľa Zákona o športe sa za aktívneho športovca považuje športovec do 23 
rokov s minimálne 3 účasťami na podujatiach SBF. Vo zvyšných 25% z rozpočtu - 26.606 € sú 
zahrnuté položky napr. organizácia MSR, AIBA kongres, členské poplatky AIBA, EUBC, KŠZ, 
údržba automobilu, web doméne, overenie účtovnej závierky audítorom, odmeny za 
reprezentačné výsledky a pod. Rozpočet je súčasťou prílohy zápisnice ako príloha č.5. 
Pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. ďalej vysvetlil, že Ministerstvo ŠVVaŠ SR berie pri výpočtoch 
dotácie pre zväzy len výsledky v kategórii staršieho dorastu a seniorov a rovnako aj zaradenie 
športovca medzi Vybraných športovcov na 2 roky môže byť len na základe výsledku do 
5.miesta na niektorom z vrcholných podujatí.  
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí návrhu na schválenie rozpočtu SBF pre rok 2018 a návrh 
bol schválený jednohlasne. 
 
K bodu č. 12 – Prehlaď plnenia povinnosti SBF 
Ako už vopred pán predseda KK SBF, Ing. Peter Vlkolinský, informoval, na stretnutiach KK 
SBF a VV SBF členovia odsúhlasili vypracovanie tabuľky so súhrnom povinností SBF 
vyplývajúcich zo Zákona o športe a Zmlúv uzatvorených s MŠVVaŠ SR, v tabuľke sa 
nachádzajú aj stĺpce s aktuálnym stavom plnenia a zodpovednou osobou za plnenia každého 
bodu. Tabuľka bude pravidelne aktualizovaná a komunikovaná na ďalších pracovných 
stretnutiach KK SBF a VV SBF. Tabuľku s prehľadom plnenia povinností prítomným 
delegátom prezentovala Ing. Mária Rapčanová. Ako jednou z hlavných povinností bolo 
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prejednávané aktuálne spustenie informačného systému, kde SBF je povinná do konca 
augusta vyplniť všetky požadované údaje a zároveň údaje o športovcoch SBF. Práve pri tomto 
bode požiadala delegátov o spoluprácu s doplnením údajov športovcov, nakoľko v prípade, 
že akákoľvek informácia bude chýbať, daný športovec nebude MŠVVaŠ SR zahrnutý do 
výpočtu dotácie zväzu pre nasledujúci rok. K danej téme bude pán Ján Brandejs zasielať mail 
na všetky kluby SBF s výzvou o spoluprácu.    
 
K bodu č. 13 – Schválenie audítora účtovnej závierky a výročnej správy na 1 rok 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.  odovzdal slovo pánovi účtovníkovi 
Ing. Petrovi Bernátovi, ktorý predniesol návrh na audítora účtovnej závierky a výročnej 
správy na 1 rok a to pani Ing. Máriu Moravčíkovú, číslo licencie SKAU 946. Pani Ing. 
Moravčíková realizovala overenie účtovnej závierky a výročnej správy SBF aj za rok 2016.  
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 
pripomienky. Predsedajúci dal hlasovať o schválení audítora účtovnej závierky a výročnej 
správy na 1 rok – pani Ing. Máriu Moravčíkovú, návrh bol schválený jednohlasne.  
 
K bodu č. 14 – Schválenie člena VV Mgr. Patrika Hrbeka na základe kooptácie 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. poprosil prítomného Mgr. Patrika 
Hrbeka o krátke predstavenie. Pán Mgr. Patrik Hrbek sa prítomným delegátom predstavil, 
pracuje na Slovenskom Olympijskom Výbore ako právnik, špecializuje sa na otázky ohľadom 
Zákona o športe, financovanie športu, informačný systém, či príprave strešnej organizácie 
športu v Slovenskej republike. Ponuku na spoluprácu s SBF s radosťou prijal, bude sa snažiť 
byť nápomocný v spomínaných témach. Na záver uviedol, že SBF je síce malá organizácia, 
s malým príspevkom, no práca SBF je naozaj dôležitá a SOV sa bude snažiť byť vždy 
nápomocný po všetkých stránkach. Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na otázky. 
Na Mgr. Patrika Hrbeka neboli žiadne otázky. Predsedajúci dal hlasovať o schválení člena VV 
Mgr. Patrika Hrbeka na základe kooptácie. Kooptácia bola prítomnými delegátmi schválená 
jednohlasne. 
 
K bodu č. 15 – Schválenie člena DK Mgr. Michala Sádovského a Mgr. Jozefa Hrina na 
základe kooptácie 
GS Ing. Mária Rapčanová informovala prítomných, že predchádzajúci dvaja členovia DK SBF 
sa pre veľkú pracovnú vyťaženosť vzdali svojich funkcii. Z tohto dôvodu boli VV SBF 
navrhnutí noví členovia DK SBF - pán Mgr. Michal Sádovský a pán Mgr. Jozef Hrin. Obaja sa 
žiaľ nemohli zúčastniť VZ SBF, no zaslali písomný súhlas s ustanovením do funkcie členov 
DK SBF. Pán Mgr. Jozef Hrin aktuálne pôsobí ako štátny radca pre Ministerstvo vnútra SR, 
sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií. Pán Mgr. 
Michal Sádovský aktuálne pôsobí ako advokátsky koncipient.  
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na otázky. K danému bodu neboli žiadne 
otázky. Predsedajúci dal hlasovať o schválení členov DK Mgr. Michala Sádovského a Mgr. 
Jozefa Hrina na základe kooptácie. Kooptácia bola prítomnými delegátmi schválená 
jednohlasne. 
 
K bodu č. 16 – Diskusia 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. poskytol priestor prítomným 
delegátom na diskusiu. 
 
Pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. sa do diskusie prihlásil prvý, aby poďakoval prítomným 
delegátom, ktorí sa zúčastnili VZ SBF. Priblížil im dôležitosť konania VZ SBF, schválenia 
potrebných dokumentov a následný dopad na pôsobenie federácie ako národného zväzu a jej 
spôsobilosť prijímať finančné príspevky vzhľadom k povinnostiam voči MŠVVaŠ SR.  
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Ďalej odznela žiadosť od pána Gabriela Tkáča, či by bolo možné na Majstrovstvá SR žiakov 
a mladšieho dorastu posunúť hmotnostnú kategóriu aj o 2 kategórie vyššie v prípade, že boxer 
nemá vo svojej kategórii súpera. Daným návrhom sa bude zaoberať športovo-technická 
komisia a TMK SBF. 
 
Ďalším príspevkom bol návrh pána Mariána Šamšona na zabezpečenie cien aj na II.SLB. Pán 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. delegátov informoval, že aktuálne sa odsúhlasila a zaradila do 
súťažného poriadku rovnaká povinnosť zabezpečenia cien, no na MLB. V II.SLB to organizátor 
zabezpečuje na základe vlastného uváženia a rozhodnutia.  
 
Následne vystúpil aj hosť pán JUDr. Radoslav Šimon, ktorý informoval prítomných delegátov, 
že v roku 2018 sa zorganizovali dve školenia / preškolenia rozhodcov, ktoré sa organizovali 
súbežne s podujatím SBF MLB, kde boli pozvaní aj tréneri. Žiaľ, účasť trénerov bola veľmi 
nízka, no určite odporúča sa podobných preškolení zúčastňovať, nakoľko pravidlá 
rozhodovania podľa pravidiel AIBA sú neustále aktualizované. Zároveň požiadal VV SBF 
o informovanie v prípade školenia rozhodcov, kde by komisia rozhodcov vyslala svojho 
delegáta na oboznámenie trénerov s pravidlami rozhodovania v boxe podľa pravidiel AIBA. 
Následne na to pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. navrhol ako odporúčanie pre VV SBF 
zorganizovať na niektorom z podujatí SBF MLB dlhšie sedenie trénerov, kde by boli dané témy 
prebraté.  
 
Pán Ing. Tibor Hlavačka sa vyjadril k MLB, ktorá je novým projektom SBF v tomto roku, uznal, 
že je nutné sa v budúcnosti vyvarovať niekoľkým chybám a je potrebné pracovať na zlepšení. 
Určite odporúča zvýšiť podporu ŠTaMK. No chcel by vyzdvihnúť význam MLB a jej 
dôležitosť nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Zároveň to evidentne pomáha 
mladým boxerským športovcom, ktorí majú možnosť sa v ringu stretnúť s kvalitnými súpermi 
a posúvajú sa tak vo svojich výkonoch vpred, čo bolo napr. vidieť aj na MSR žiakov 
a mladšieho dorastu. Zároveň sa k danej téme vyjadril aj pán JUDr. Radoslav Šimon, ktorý 
podporil MLB a informoval prítomných delegátov, že doteraz sa MLB zúčastňovali len 
prevažne rozhodcovia zo SR, no najbližších podujatí MLB by sa mali zúčastniť už aj 
rozhodcovia z okolitých krajín vo väčšom počte. 
 
Pán Juraj Stern sa vyjadril ešte k bodu programu VZ číslo 6 o udeľovaní výnimky, kde 
odporúča sa v budúcnosti naopak zaoberať so sprísnením dodržiavania povinností, väčšou 
kontrolou, je to základná povinnosť každého klubu, ktorú by si mali plniť načas.  
VV SBF tiež odporučil v prípade ďalšieho doplnenia členov VV, či DK SBF, aby boli vopred 
zaslané krátke životopisy o ich pôsobení, aby mali prítomní delegáti bližšiu predstavu 
o nových členoch.  
Na záver informoval VZ SBF, že pán Štefan Sedláček sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti vzdal 
funkcie člena komisie pre prípravu VZ a volieb SBF. Preto poprosil Mgr. Patrika Hrbeka 
o spoluprácu a podporu v prípade potreby.  
Pani Jaroslava Brandejsová reagovala na diskusiu k návrhu a podpore ŠTaMK na MLB, kde 
len upresnila informáciu k elektronike, presnejšie využitiu počítača na MLB, a to, že na 
podujatí je možné žiaľ využívať len 1 ks počítača, nakoľko sa v ňom nachádza nato potrebný 
program losovania a pod., tzn. nie je možné daný proces urýchliť, poprosila však trénerov 
o trpezlivosť.  
Zároveň sa vyjadrila k mailu prijatému pánom Straszerom z BCS BA, kde prejavil 
nespokojnosť s omeškaním zverejňovania výsledkov z posledných podujatí a turnajov na 
stránke SBF. Jaroslava Brandejsová sa za vzniknutú situáciu ospravedlnila z dôvodu svojej 
pracovnej vyťaženosti a prisľúbila čo najskoršie doplnenie výsledkov.  
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K bodu č. 17 – Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 
V zmysle záverov Návrhovej a mandátovej komisie boli prijaté uznesenia VZ SBF 
 

a) VZ SBF berie na vedomie: 
1. Správu mandátovej komisie 
2. Výročnú správu SBF (správa o hospodárení a činnosti SBF) 
3. Výročnú správu Kontrolnej komisie za rok 2016 
4. Výročnú správu Kontrolnej komisie za rok 2017 

 
b) VZ SBF schvaľuje: 

1. Rokovací poriadok pre VZ SBF 30.6.2018 tak ako bol predložený 
2. Program VZ SBF a doplnenie programu o bod č.6 Návrh na udelenie výnimky 

športovcom SBF, ktorí neuhradili členské SBF do 30.03.2018 
3. Predsedajúceho a členov pracovných orgánov VZ SBF: 

Predsedajúceho VZ SBF, pána prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. 
Zapisovateľa Ing. Máriu Rapčanovú  
Overovateľov zápisnice Juraj Stern a Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
Zloženie pracovnej komisie VZ SBF – zlúčená Mandátová a Návrhová 
komisia: 
Ing. Tibor Hlavačka 
Jozef Blažo 
Mgr. Tomáš Vaňo  

4. Účtovnú závierku SBF za rok 2017 
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 
6. Audítora účtovnej závierky a výročnej správy na 1 rok – pani Ing. Máriu 

Moravčíkovú 
7. Člena VV Mgr. Patrika Hrbeka na základe kooptácie 
8. Členov DK Mgr. Michala Sádovského a Mgr. Jozefa Hrina na základe 

kooptácie 
 

c) VZ SBF ukladá VV SBF: 
1. Zaoberať sa diskusnými príspevkami z tohto VZ SBF 
2. Zaoberať sa opatreniami z výročných správ KK SBF navrhovanými KK SBF 
3. Plniť si povinnosti vyplývajúce zo Zákona o športe 

 
d)  VZ SBF odporúča VV SBF:  

4. Poveriť svojho člena, Mgr. Patrika Hrbeka, spoluprácou s komisiou pre 
prípravu VZ SBF 

 
Správa Návrhovej a Mandátovej komisie je súčasťou prílohy zápisnice ako príloha č.6. 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.  vyzval prítomných k hlasovaniu. Uznesenie 
z tohto VZ SBF bolo schválené prítomnými delegátmi jednohlasne. 
 
K bodu 18 - Záver 
Pán predsedajúci, prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD., spolu s pánom prezidentom SBF, 
Tomášom Kovácsom, všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil VZ SBF. 
 

Príloha č. 1: Prezenčná listina delegátov a hostí  
Príloha č. 2: Účtovná závierka za rok 2017 a Výročná správa SBF  
Príloha č. 3: Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2016 
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Príloha č. 4: Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2017 
Príloha č. 5: Rozpočet SBF na rok 2018 

Príloha č. 6: Správa Návrhovej a Mandátovej komisie 
 
 
V Bratislave, 05. júla 2018 
 
 
     Ing. Mária Rapčanová 
Zápisnicu VZ SBF zapísala 
 
 
 
      
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.      Juraj Stern 
  Zápisnicu VZ SBF overil      Zápisnicu VZ SBF overil 
 
 
 
 
 
prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. 
       schválil predsedajúci VZ 
 

 

 

 

 

 

 

 


