
Zápisnica z Aktívu zástupcov oddielov SBF 

1. 12. 2018 o 10.hod. športová hala Olympia - Nitra 

 

Účasť:   zástupcovia  21 oddielov SBF + členovia KR, TMK, ŠTaMK 

  Prezenčná listina je prílohou zápisnice 

 

Program: 1, príprava kalendára SBF 2019 

  2, MLB 

  3, rôzne 

 

Zúčastnených privítal Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., ktorý bol VV SBF poverený viesť AZO s úlohou 
zapisovateľa. Rovnako privítal športového manažéra a predsedu ŠTaMK Jána Brandejsa, ktorý bol VV 
SBF poverený ako overovateľ zápisnice z AZO.  

K bodu 1 a 2,  

Pavol Hlavačka poznamenal, že body 1 a 2 spolu úzko súvisia, pretože k návrhu kalendára sa viaže aj 
návrh na zníženie počtu kôl MLB zo 6 na 4 a tak navrhol tieto body do diskusie zlúčiť. Odprezentoval 
svoj pohľad na MLB v roku 2018, pripomenul pozitíva tejto súťaže pre reprezentáciu a veľmi vydarené 
jarné kolá, ako aj nedostatky ktoré sa počas roka vyskytli a nižšiu účasť klubov a zahraničných 
účastníkov v jesennej časti. Následne s použitím premietačky prezentoval zúčastneným návrh 
kalendára SBF na rok 2019. Informoval, že v kalendári sú zatiaľ zaznačené len domáce ligy, MSR, 
turnaje Olympijské nádeje a Grand Prix Slovakia a niektoré vrcholné podujatia reprezentácie 
s presným dátumom, alebo plánovaným mesiacom usporiadania podľa AIBA. Ďalšie reprezentačné 
akcie sa budú dopĺňať v súlade s plánom reprezentácie po oznámení ich termínov. Ďalej pri 
prezentácii poznamenal, že oproti minulým rokom je výraznejšie plnšia jarná časť ako jesenná, 
pretože jarná sa boxuje od februára do konca júna a jesenná od polovice septembra do začiatku 
decembra, čiže výrazne kratšie obdobie. Pri zostavovaní kalendára sa opäť prihliadalo na striedanie 
ligových akcií na západe a východe. Taktiež vyzval prítomných, aby sa ešte nikto nenahlasoval na 
usporiadanie niektorého podujatia priamo na aktíve, pretože kalendár bude poslaný všetkým klubom 
a nahlasovanie záujmu bude prebiehať v stanovenom termíne cez email.  

V následnej diskusii za k téme MLB a kalendár 2019 zapojilo viacero prítomných: Ladislav Horváth 
z ŠB Levice, Martin Straszer z BCS Bratislava, Tibor Hlavačka z BCS Nitra, Peter Jachman – predseda 
KR, Ján Brandejs – športový manažér SBF, Rafael Horváth – BK Ždaňa, Ladislav Takács – TP Galanta, 
Gabriel Kišš – BC Levice, Martin Zajac – rozhodca SBF. Na základe diskusných príspevkoch AZO 
odporúča pre VV:  

 



 

1, na návrh Petra Jachmana a KR zrušiť možnosť posúvať boxera v kategórii žiakov o 2 hmotnostné 
kategórie vyššie, ponechať možnosť posunúť iba o 1 hmotnostnú kategóriu vyššie ako to bolo 
minulý rok. Toto pravidlo zrušiť nie len v MLB, ale vo všetkých súťažiach SBF. 

2, zaslať kalendár SBF okolitým federáciám Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a vyžiadať ich návrhy 
kalendára. Pri kolidovaní niektorej akcie SBF s potrebnou zahraničnou účasťou (MLB, turnaje ON 
a GP) s podujatiami v okolitých federáciách zvážiť posunutie akcie SBF tak, aby účasť zahraničných 
boxerov nebola ohrozená.  

3, Nakoľko je v kalendári SBF pre rok 2019 dostatok voľných víkendov, tak povoliť organizovanie 
iných akcií (galavečery a pod.) len vo voľných termínoch, nie v termínoch kedy sa zároveň koná 
akcia SBF.  

 

K bodu 3,  

V bode rôzne vystúpil pán Ladislav Horváth z ŠB Levice s požiadavkou, aby reprezentanti mali 
povinnosť účasti na MLB, v prípade že nie sú písomne ospravedlnení z dôvodu zranenia, choroby, 
alebo iného dôvodu. Taktiež navrhol, aby na MSR mohli štartovať iba boxeri, ktorí sa zúčastňujú aj 
najvyššej súťaže, teda MLB. Pavol Hlavačka reagoval, že neúčasť reprezentantov môže byť nie len pre 
zdravotný stav, ale aj pre reprezentačný zámer, no súhlasil, že to treba oznámiť a mať odôvodnené. 
Zároveň pri povinnosti účastníkov pre MSR uviedol, že by to malo význam v prípade, keby bol počet 
účastníkov na MSR nadbytočný. V takom prípade však je v kritériách pre MSR aj účasť na MLB.  

Ďalej vystúpil pán Tibor Hlavačka – predseda TMK, ktorý predniesol pohľad TMK na súťažný ročník 
2018 a vyjadril znepokojenie nad faktom, že v tomto roku prebehli dva zápasy ktoré boli 
prezentované a propagované ako zápas Slovensko – Česko, pritom ani v jednom prípade nešlo 
o reprezentáciu, ale klubový výber, ktorý sa nemôže vydávať za reprezentáciu Slovenska. Priestor na 
vyjadrenie dostal aj prítomný Svätoslav Todorov, ktorý na oboch týchto zápasoch participoval. 
Uviedol, že v prípade zápasu v Bratislave išlo o výber Janka Zacharu a za pomenovanie zápasu 
v Karlových Varoch nesie zodpovednosť domáci usporiadateľ. Zároveň uviedol, že nevidí dôvod prečo 
by takýto výber nemohol byť pomenovaný ako Slovensko, keď daní boxeri reprezentujú  v tom 
zápase aj Slovensko. Na to reagoval rozhodca SBF Martin Zajac, že reprezentácia Slovenska podlieha 
zákonu a nemôže niekto reprezentovať Slovensko, alebo vydávať sa za „Slovensko“ pokiaľ na to nebol 
nominovaný národným zväzom. Pavol Hlavačka doplnil, že tento problém už VV SBF začal riešiť spolu 
s ČBA a organizátori ktorých sa to týka boli na to upozornení a pri opakovaní takého konania to už 
bude musieť riešiť DK SBF, prípadne DK ČBA, nakoľko ČBA dala sťažnosti SBF za pravdu.   

S ďalším bodom do diskusie vystúpil pán Andrej Horný z BBC Devínska n/V, ktorý opísal možnosti 
získania rôznych dotácií pre SBF na základe výziev veľkých spoločností, kde však musí SBF zaplatiť 
človeka, ktorý by projekt na takúto výzvu vypracoval a v prípade úspechu aj bral určité percentá 
z dotácie. Pavol Hlavačka reagoval, že SBF nemá finančné prostriedky na to, aby platila takýchto ľudí 
zvlášť keď úspech v podobe získania dotácie nie je vopred zaručený. Výzvy, na ktoré sa dajú 
vypracovať projekty aj svojpomocne SBF už viac krát posunula informatívne aj klubom SBF. Ďalej 



Pavol Hlavačka pripomenul, že v prípade, že Andrej Horný vie v tejto veci pomôcť, tak môže byť 
pozvaný na zasadnutie VV, kde to odprezentuje. 

S posledným diskusným príspevkom vystúpil Martin Straszer, ktorý sa opýtal prečo nie je prítomný 
prezident SBF Tomáš Kovács. Pavol Hlavačka reagoval, že prezident SBF má v tomto termíne 
pracovné stretnutie a že bude prítomný až v poobednom programe na odovzdávaní cien 
reprezentantom SBF. Ďalej poznamenal, že je potrebné si uvedomiť, že práca v prospech SBF nie je 
len o športovej časti, ale obrovské penzum práce stojí VV SBF, sekretariát a prezidenta SBF záťaž 
vyplývajúca zo športového zákona, administratíva, často krát byrokratické povinnosti, každoročný 
audit a v neposlednom rade neustály boj so systémom Ministerstva pre rozdeľovanie dotácií, ktorý 
do veľkej miery znevýhodňuje náš šport. Na základe toho už SBF písala niekoľko žiadostí k MŠVVaŠ, 
prezident SBF má dohodnuté stretnutie s Ministerkou ŠVVaŠ a taktiež vybavil na Úrade vlády dotáciu 
vo výške 8.000 Eur pre účasť našich boxerov na MEÚ v Španieľsku a to je tá práca, ktorú málo kto vidí, 
no je omnoho náročnejšia ako riadenie súťaží a športovej činnosti SBF.  

 

AZO na základe diskusie odporúča pre VV: 

1, Povinnosť reprezentantom zúčastňovať sa MLB, v prípade neúčasti písomne uviesť dôvod pre 
TMK a VV SBF, ktorým môže byť zdravotný stav, alebo zámer reprezentačnej prípravy, či akcie.  

2, TMK odporúča pre VV, aby sa prísnejšie zaoberal porušovaním súťažného poriadku 
vyplývajúceho zo Stanov SBF a to neoprávnenými štartmi na neohlásených podujatiach, či na 
podujatiach v čase akcie SBF. 

 

Pavol Hlavačka na záver poďakoval zúčastneným a zvlášť vyzdvihol fakt, že sa Aktívu zúčastnili aj 
kluby, ktoré nemajú zastúpenie na MSR, no napriek tomu kvôli aktívu pricestovali do Nitry.  

 

Zapísal: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.   

 

Overil:  Ján Brandejs dňa 11. 12. 2018  
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