Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF
Matúškovo, 31. 10. 2018, 10:00 hod.
Zúčastnení členovia VV SBF:

Tomáš Kovács
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.
Mgr. Zuzana Krajčírová
MUDr. Pavol Varga
Mgr. Peter Seriš

Ospravedlnení:

Mgr. Patrik Hrbek
Gabriel Kišš
Radoslav Kotlár
Michal Franek ml.

Sekretariát SBF:

Ing. Mária Rapčanová

Pozvaní hostia:

Ján Brandejs, Jaroslava Brandejsová

•

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•

privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľa
došlá pošta
priebeh auditu
M-SR st. dorastu, mužov a žien
MLB
reprezentácia
súpis športovej výstroje SBF
ocenenie najúspešnejších reprezentantov
aktív oddielov
rôzne

K bodu 2 – došlá pošta

GS SBF informovala členov VV SBF a zároveň predniesla prijaté ospravedlnenie neúčasti
klubu Best boxing DNV a zároveň dôvody organizácie ich galavečera boxu súbežne
s termínom MLB. Ako pán Andrej Horný uviedol v ospravedlnení, spomínaný galavečer
bol plánovaný už od začiatku roka s presným termínom, žiaľ, majitelia priestorov zmenili
termín, ktorý následne kolidoval s termínom MLB, iná alternatíva termínu pre daný
priestor nebola možná. VV SBF berie dané ospravedlnenie na vedomie.
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•

K bodu 3 – priebeh auditu

GS SBF informovala členov VV SBF o priebehu auditu za rok 2017 podľa Zákona o športe.
GS SBF spolu s pánom účtovníkom, Petrom Bernátom, spolupracuje s pani audítorkou,
pani Moravčíkovou, odovzdávajú jej všetky potrebné a vyžiadané materiály týkajúce sa
účtovníctva SBF nie len za rok 2017, ale aj za všetky predošlé roky, najmä účtovné závierky
a pod. O ďalšom priebehu a výsledku bude GS SBF členov VV SBF informovať.
•

K bodu 4. – M-SR st. dorastu, mužov a žien

Z organizačných dôvodov sa MSR presúvajú z Galanty do Nitry, organizátorom bude Box
Club Stavbár Nitra, ktorý bol taktiež žiadateľom o toto podujatie už na začiatku roka. MSR
st. dorastu, mužov a žien budú prebiehať rovnako ako minulý rok počas 3 dní 30.11. – 2.12.
Kategória st. dorastu bude boxovať semifinálové zápasy v piatok 30.11. a finále v sobotu
1.12. V prípade, že v niektorej hmotnostnej kategórii bude viac ako 4 boxeri, tak táto
kategória má v piatok štvrťfinále, v sobotu semifinále a v nedeľu finále.
Výkonný výbor sa zaoberal aj návrhom TMK a to pozvaním boxeriek z ČR. Štart českých
boxeriek bude umožnený aj v kategórii st. dorastu aj v kategórii žien, ale šampionát bude
otvorený len v tých hmotnostných kategóriách, v ktorých štartujú slovenské dievčatá. Do
18.11. bude prebiehať prihlasovanie štartujúcich SBF, následne 19.11. bude ČBA
informovaná, v ktorých hmotnostných kategóriách sa môžu zúčastniť české boxerky.
Program a organizačný rozpis rozpošle klubom športový manažér Ján Brandejs.
Pavol Hlavačka informoval, že aj tento rok budú pre kategóriu mužov udeľované opasky
pre víťazov jednotlivých hmotnostných kategórií.
UZNESENÍM č. 43/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje za organizátora MSR st. dorastu, mužov a žien Box Club
Stavbár Nitra. Výkonný výbor schvaľuje účasť boxeriek z ČR v hmotnostných
kategóriách, v ktorých bude účasť boxeriek SBF.
(Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).
•

K bodu 5. – MLB

Zástupcovia ŠTaMK Ján Brandejs spolu s Jaroslavou Brandejsovou informovali členov VV
SBF o priebehu medzinárodných líg boxu organizovaných na Slovensku. Z hľadiska
organizácie plánujú stretnutie so zástupcami Komisie rozhodcov, aby sa zefektívnila
spolupráca medzi zástupcami ŠTaMK na podujatí a delegovaným supervízorom
a rozhodcami. Taktiež informovali, že zatiaľ čo v jarných kolách bola účasť boxerov SBF
ale aj zahraničných boxerov veľmi dobrá, dokonca na 3.kole MLB v Bratislave až
neočakávane vysoká, tak v jesenných kolách v Košiciach a v Leviciach bola účasť veľmi
slabá. Pavol Hlavačka informoval, že touto otázkou sa zaoberala aj TMK na svojom
zasadnutí v Leviciach. Uviedol, že tento pokles účasti má viacero faktorov. Na 1.kole MLB
v Nitre a 2.kole MLB v Humennom bola výborne od samotných organizátorov
zabezpečená účasť zahraničných klubov, keď v Nitre štartovali boxeri z Česka, Maďarska,
Poľska, Slovinska a Humennom okrem Poliakov a Maďarov aj výborní boxeri z Ukrajiny.
3.kolo MLB v Bratislave prinieslo dokonca až extrémne vysokú účasť, ktorá spravila
organizačné problémy a ktorou sa VV SBF neskôr zaoberal a spravil opatrenia aby sa
tomuto v budúcnosti predišlo a na návrh ŠTaMK schválil nahlasovanie boxerov vopred.
Jesenné kolá v Košiciach a v Leviciach však boli skôr opačným extrémom, nebola dobre
zabezpečená zahraničná účasť, konkrétne v Leviciach bol problém, že v Maďarsku v tom
termíne boli majstrovstvá republiky žiakov a niektoré sľúbené kluby nakoniec zrušili svoju
účasť pre maródku. Nie len chrípkové obdobie znamenalo menšiu účasť boxerov SBF, ale
aj súčasne prebiehajúci galavečer v Devínskej Novej Vsi, či celkovo nižšia aktivita
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niektorých klubov oproti jarnej časti. TMK navrhla, aby sa daná problematika preberala aj
na Aktíve oddielov 1.12.2018 v Nitre a do ďalšej sezóny navrhla znížiť počet kôl
dvojdňovej MLB zo 6 na 4 s tým, že každé podujatie by malo byť zorganizované tak, ako
boli turnaje v Nitre a v Humennom, teda s kvalitnou zahraničnou účasťou na ktorej sa
musí podieľať nie len klub, ale aj SBF. Počet kôl II.SLB ostane zachovaný (10). V kalendári
tak vznikne aj viacej voľných termínov na organizáciu rôznych galavečerov, ktoré sa
organizujú čoraz častejšie na celom území Slovenska a pomáhajú k propagácii boxu
v danom regióne.
•

K bodu 6. – Reprezentácia

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že TMK na svojom zasadnutí v Leviciach navrhla
nomináciu na MT st. dorastu Memoriál J. Tormu 14.-18.11. 2018 v Prahe. Tréneri: Gabriel
Kišš a Jozef Pudmerický, boxeri: 64kg Kristián Daniel (BC Holíč), 69kg Viktor Kišš (BC
Levice), 75kg Lukáš Fernéza (BC Zlaté Moravce), +91kg Ján Kurucz (KO Galanta). Taktiež
informoval, že reprezentant Patrik Valent (ŠKP BA) nebol nominovaný
pre študijné povinnosti a Adam Vago (ŠKP BA) pre problémy s ramenom. Delegovaným
rozhodcov KR je Branislav Štibráni.
UZNESENÍM č. 44/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na MT J. Tormu tak, ako bola navrhnutá.
(Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL, ostatní členovia hlasovali ZA).
•

K bodu 7. – súpis športovej výstroje SBF

Mgr. Pavol Hlavačka PhD. spolu s GS SBF spracovali súpis športovej výstroje dodanej
od firmy Katsudo, ktorou SBF disponuje. Všetky kluby, ktoré preberali rukavice a bandáže
za aktívnych športovcov 2017 majú podpísaný preberací protokol. Rovnako musia byť
preberacie protokoly pripravené aj pre oceňovanie najúspešnejších reprezentantov za rok
2018 a iných ocenených športovcov, či kluby (majstri SR, najúspešnejší klub II.SLB).
•

K bodu 8. – ocenenie najúspešnejších reprezentantov

Počas MSR mužov, žien a st. dorastu navrhuje VV SBF oceniť najúspešnejších
reprezentantov za rok 2018. Oceňovanie bude prebiehať počas sobotného programu, kde
budú všetci pozvaní do ringu, kde im zástupcovia SBF pogratulujú k dosiahnutým
úspechom. Športovci budú ocenení vecnými cenami – boxerskou obuvou značky Adidas.
Ocenení budú tí reprezentanti, ktorí reprezentovali SR na vrcholných podujatiach a okrem
toho dosiahli cenné úspechy aj na medzinárodných turnajoch. Podľa výsledkov boli na
ocenenie navrhnutí:
Žiaci: Samuel Zupko (účasť ME, 1.miesto ON Nitra, 1.miesto ON Eger), Šimon Turčina
(účasť ME, 1.miesto ON Nitra), Samuel Horváth (účasť ME, 1.miesto ON Nitra), Roman
Horváth (účasť ME, 1.miesto ON Nitra), Viktória Danielová (účasť ME, 1.miesto ON Eger).
Ml.dorast: Michaela Turacová (bronz ME, 1.miesto MT Klokočov, 1.miesto ON Eger),
Miroslav Herceg (účasť ME, 1.miesto MT Čierne Diamanty Rybnik, 2.miesto ON Eger,
2.miesto ON Ústí n/L)

3

St.dorast: Jessica Triebeľová (zlato ME, 5.miesto MS, OHM, 1.miesto MT Švédsko, MT
AIBA Srbsko), Miroslava Jedináková (5.miesto MS, 5.miesto ME, 1.miesto MT Čierne
Diamanty Rybnik, 1.miesto MT Klokočov), Patrik Valent (účasť ME, 2.miesto MT AIBA
Bornemissza Eger, 1.miesto MT Čierne Diamanty Rybnik), Lukáš Fernéza (9.miesto ME,
účasť MS, 1.miesto MT Black Forrest Nemecko, 3.miesto MT AIBA Bornemissza Eger).
Muži: Viliam Tankó (účasť SP, 2.miesto MT AIBA GP Ústí, 1.miesto GP Slovakia,
nom.MEÚ), Michal Takács (5.miesto SP, 3.miesto MT AIBA GP Ústí n/L, 1.miesto GP
Slovakia, nom. MEÚ), Tomáš Zold (5.miesto SP, 1.miesto GP Slovakia, nom.MEÚ), Andrej
Csemez (účasť SP, 1.miesto GP Slovakia, nom.MEÚ), Matúš Strnisko (bronz SP,
nom.MEÚ), Dávid Michálek (bronz SP, 2.miesto MT AIBA Bocskai, 1.miesto GP Slovakia,
nom.MEÚ).
Klubom jednotlivých boxerov budú poslané pozvánky na toto ocenenie.
UZNESENÍM č. 45/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje uvedených športovcov na ocenenie za výsledky
v reprezentácii za rok 2018 (Všetci členovia hlasovali ZA).
K bodu 9. – aktív oddielov
VV SBF schválil organizáciu Aktívu oddielov počas organizácie MSR mužov a žien a st.
dorastu v termíne 1.12.2018 (sobota) o 10.hod v zasadacej miestnosti v ŠH Olympia
(Chrenovská 16, Nitra). V programe Aktívu bude kalendár športových podujatí 2019,
MLB a rôzne.
UZNESENÍM č. 46/2018
Výkonný výbor SBF schvaľuje organizáciu Aktívu oddielov počas organizácie podujatia
MSR mužov a žien a st. dorastu v Nitre v termíne 1.12.2018 o 10.hodine.
(Všetci členovia hlasovali ZA).
•

K bodu 10. – rôzne

Vzhľadom na nízky rozpočet SBF v roku 2018 sa už na predošlom Zasadnutí VV SBF riešila
otázka financovania výjazdu reprezentácie SBF na EUBC European Union Boxing
Championships 2018. Žiaľ na tento výjazd SBF nedisponovala dostatočnými finančnými
prostriedkami. Prezident Tomáš Kovács s GS SBF preto podal žiadosť a osobne bol celú
situáciu komunikovať na Úrade vlády SR, kde žiadal o dotáciu na výjazd slovenskej
reprezentácie na MEU v Španielsku. Žiadosť bola schválená vo výške 8 000 € vo forme
refundácie po splnení všetkých povinností a doložení potrebnej administratívy.

V Bratislave, 05.11.2018

zapísal: Ing. Mária Rapčanová

overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

schválil: Tomáš Kovács
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