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Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Galanta, 27. 07. 2018, 10:00 hod. 

 
 

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

Ospravedlnení:   Mgr. Patrik Hrbek 
MUDr. Pavol Varga 
Radoslav Kotlár 
Michal Franek ml. 
 

Sekretariát SBF:   Ing. Mária Rapčanová 
 

 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
     JUDr. 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. disciplinárny poriadok  
4. odporúčania a návrhy z VZ SBF 
5. informačný systém športu 
6. reprezentácia 
7. Grand Prix Slovakia 
8. rôzne 

 

 K bodu 2 – došlá pošta 

GS SBF informovala členov VV SBF o prijatí pozvánky na AIBA Valné Zhromaždenie 2018, 
ktoré sa bude konať v termíne 2. – 3.11.2018 v Moskve (Rusko). Vzhľadom na splnenie 
povinností je SBF na zozname oprávnených národných federácii na účasť na VZ AIBA 
2018.  
 
Športový manažér Ján Brandejs predniesol žiadosť o reamaterizáciu boxera Adam Šurina, 
ktorý má záujem boxovať v BC Ružinov 821, posledný profi zápas mal v roku 2009. VV 
SBF žiadosť schválil.   
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UZNESENÍM č. 33/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje žiadosť o reamaterizáciu boxera Adam Šurina.   

 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 

 K bodu 3 – disciplinárny poriadok  
 

Na Zasadnutie VV SBF bol tiež prizvaný aj pán predseda DK SBF, JUDr. Vojtech Semeth, 
ktorý spolu s VV SBF prediskutoval návrhy na zmeny v Disciplinárnom poriadku SBF. 
Disciplinárna komisia SBF po spracovaní aktualizácie DP predloží DP k VV SBF na 
schválenie.   

 

 K bodu 4. – odporúčania a návrhy z VZ SBF 

Na Zasadnutí VV SBF boli prednesené odporúčania a návrhy z VZ SBF.  
VV SBF sa venoval žiadosti pána Gabriela Tkáča, a to, 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. Vzhľadom na malý rozdiel 
v hmotnostných kategóriách žiakov VV tento návrh na zmenu prijal. Možnosť posunúť 
boxera v kategórii mladších a starších žiakov o 2 hmotnostné kategórie vyššie v prípade, 
že nemá vo svojej kategórii súpera, ani o jednu kategóriu vyššie, bude platiť na všetkých 
súťažiach SBF – MSR, II.SLB, MLB. 
 

UZNESENÍM č. 34/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje možnosť posunutia boxera vo vekovej kategórii mladších 

a starších žiakov na MSR žiakov, MLB a II.SLB aj o 2 kategórie vyššie v prípade, že 
boxer nemá vo svojej kategórii súpera, ani v kategórii o jednu hmotnosť vyššie. 

 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 
Pán Juraj Stern sa počas VZ SBF vyjadril 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. Na základe tohto vyjadrenia VV SBF na Zasadnutí VV SBF poveril športového 
manažéra a predsedu ŠTaMK SBF pravidelnou kontrolou uhradenia členského príspevku 
pred športovými podujatiami.  
 
Ďalej sa VV SBF zaoberal príspevkom JUDr. Radoslava Šimona, kde navrhoval, aby sa 
uskutočnilo dlhšie sedenie zástupcov Komisie rozhodcov s trénermi, kde by zástupcovia 
Komisie rozhodcov odprezentovali trénerom najnovšie trendy a pravidlá v rozhodovaní. 
VV SBF  po diskusii skonštatoval, že počas programu MLB na dlhšie sedenie nie je čas 
vzhľadom na povinnosti trénerov, a tak by sa dlhšie spoločné sedenie mohlo uskutočniť 
v rámci Aktívu oddielov, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.12.2018 v doobedných hodinách 
počas MSR mužov a st. dorastu v Galante.  

 

 K bodu 5. – informačný systém športu 

Ako GS SBF upozornila aj počas VZ SBF, v júni prebehlo spustenie informačného systému, 
kde SBF je povinná do konca augusta vyplniť všetky požadované údaje a zároveň údaje o 
športovcoch SBF. Pán Ján Brandejs momentálne komunikuje s klubmi, od ktorých 
postupne vyžaduje chýbajúce údaje, zároveň pripravuje sumárny email, ktorý bude 
zaslaný na všetky kluby s podrobnými informáciami, ako postupovať pri vypĺňaní ISŠ aj 
v rámci klubu a pod.  
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 K bodu 6. – Reprezentácia 

Na MS SD v Maďarsku 19. - 30.8.2018 sa kvalifikovali podľa kritérií AIBA Jessica 
Triebeľová 57kg, Miroslava Jedináková 64kg a Lukáš Fernéza 75kg. SBF finančne pokryje 
účasť všetkých boxerov, reprezentačného trénera Mgr. Pavla Hlavačku, PhD. a osobného 
trénera Jessicy Triebeľovej – Petra Triebeľa. Asistentom Pavla Hlavačka bude Ing. Tibor 
Hlavačka, ktorého účasť finančne zabezpečí klub. Peter Triebeľ požiadal aj o účasť trénera 
Martina Gajdoša. VV SBF jeho účasť ako druhého trénera Jessicy Triebeľovej schválil, ale 
náklady na jeho účasť hradí klub.  

 
Medzinárodný turnaj v Srbsku – 2th Juniors Nations cup 14.-19.8.2018 pre kategóriu ml. 
dorastu bude rovnako ako minulý rok finančne zabezpečovaný cez kluby, SBF pokryje 
účasť trénerov a cestovné náklady. Tréneri vycestujú v zložení Gabriel Kišš a Ing. Tibor 
Hlavačka. Schválení boxeri na klubové náklady: 50kg Lukáš Lorinc, 54kg Adolf Staněk, 
57kg Miroslav Herceg, 60kg Ladislav Horváth, 80kg Peter Ficza, +80kg Michal Mišík, 
medzi dievčatami 57kg Michaela Turacová.  
Ďalším turnajom pre túto vekovú kategóriu budú Olympijské nádeje v Ústí n/L 14.-16.9., 
nominácia bude po zverejnení hmotnostných kategórií, pre ktoré bude turnaj otvorený. 
 
Do športového kalendára SBF pribudli Majstrovstvá EÚ mužov, ktoré budú v novembri. 
 

UZNESENÍM č. 35/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na MS SD – Jessica Triebeľová, Miroslava 
Jedináková a Lukáš Fernéza. Tréneri Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. a Peter Triebeľ na 

náklady SBF. Zároveň tréneri Tibor Hlavačka Martin Gajdoš na náklady klubu. 
Nomináciu na 2th Juniors Nations Cup v Srbsku schvaľuje VV SBF tak, ako boli 

navrhnuté a uvedené. 
(Pavol Hlavačka a Gabriel Kišš sa ZDRŽALI, ostatní členovia hlasovali ZA).  

 

 K bodu 7. – Grand Prix Slovakia  

Po komunikácii so Slovenským Olympijským Výborom a mestom Nitra (Európske mesto 
športu 2018) a ich prisľúbenej spolupráci bude BC Stavbár Nitra pod záštitou SBF 
organizovať medzinárodný turnaj Grand Prix Slovakia v termíne 15.-16.9. 2018. Turnaj 
bude doplnený o niekoľko kategórií starších žiakov. Na turnaji SBF spolu s SOV ocenia 
pána Jána Zacharu pri príležitosti jeho 90. narodenín.  

 

 K bodu 8. – rôzne  

V bode rôzne GS SBF predniesla prijaté vyúčtovanie a žiadosť o preplatenie náhrad 
lektorov na školenie rozhodcov SBF zo dňa 5.5.2018, 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. 

 
UZNESENÍM č. 36/2018 

Výkonný výbor SBF schvaľuje preplatenie náhrad lektorov na školenie rozhodcov SBF 
dňa 5.5.2018  

(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
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Tomáš Kovács informoval, že v spolupráci s SOV zabezpečí dar a ocenenie pána Jána 
Zacharu pri príležitosti jeho  90.narodenín.  
 
 

 
 
V Bratislave, 01.08.2018                                                             zapísal:  Ing. Mária Rapčanová 

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


