
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Matúškovo, 19. 12. 2018, 10:00 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
Mgr. Patrik Hrbek 
Gabriel Kišš 
Mgr. Peter Seriš 
Michal Franek ml. 
 

Ospravedlnení:   Mgr. Zuzana Krajčírová  
Radoslav Kotlár 
MUDr. Pavol Varga 
 

Sekretariát SBF:   Ing. Mária Rapčanová 
 

 

Pozvaní hostia: Ján Brandejs, Jaroslava Brandejsová   
JUDr. Radoslav Šimon, Peter Jachman   

 Tibor Hlavačka 
      

 
 

• Prezident SBF, Tomáš Kovács srdečne privítal zúčastnených a skonštatoval, že VV SBF je 
uznášania schopný. Taktiež privítal pozvaných zástupcov komisií TMK, ŠTaMK a RK, 
ktorí boli prizvaní na posledný VV v roku 2018 aby v diskusii prispeli svojimi postrehmi 
k činnosti SBF za rok 2018 a plánom na rok 2019.  

 

• 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. návrhy z AZO 
4. kalendár SBF 2019 
5. školenie trénerov 
6. rôzne 

 

• K bodu 2 – došlá pošta 

GS SBF informovala VV SBF o prijatí listu z AIBA, kde podľa článku 18.1 Stanov AIBA 
môžu národné federácie nominovať členov do AIBA komisii (Youth Commission; Coaches 
Commission; Finance Commission; Marketing Commission; Medical Commission; 
Refereeing & Judging Commission; Technical & Rules Commission; Women’s 
Commission; WSB Commission;). Cestovné náklady členov komisie sú na úkor národných 
zväzov. Termín zaslania nominácii je do 15.1.2019.  
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Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o reamaterizáciu boxera Mária 
Lakatoša, ktorý má záujem boxovať v ŠKB Spartak Komárno a splnil všetky podmienky 
k reamaterizácii. VV SBF žiadosť schválil.   

UZNESENÍM č. 48/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje žiadosť o reamaterizáciu boxera Mária Lakatoša.   

 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  
 
 
• K bodu 3 – návrhy z AZO 

 

AZO návrh 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. 

Daný návrh VV ešte raz prediskutoval a predseda KR Peter Jachman ho ešte doplnil 
o návrh na pridanie hmotnostných kategórií žiakov – 32, 34 a 36kg.  

UZNESENÍM č. 49/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje zrušenie možnosti posunúť boxera o 2 hmotnostné 
kategórie vyššie vo všetkých súťažiach SBF. Výkonný výbor schvaľuje doplnenie 

hmotnostných kategórii žiakov – 32kg, 34kg, 36kg. 
 (Všetci členovia VV SBF hlasovali ZA).  

 
 
AZO návrh 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.  

VV berie na vedomie. Kalendár SBF s okolitými federáciami bude komunikovať športový 
manažér Ján Brandejs a GS.  

AZO návrh 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.  

VV daný návrh ešte raz prediskutoval spolu s predsedami komisií a všetci sa zhodli na 
tom, že tento návrh je správny, pretože prelínanie termínov viacerých akcií narúša účasť 
na podujatiach SBF, širšiu konfrontáciu boxerov z rôznych klubov a tým pádom aj počet 
aktívnych športovcov v súťažiach SBF ktorý je veľmi dôležitý pre výpočet dotácie 
športového zväzu. Športový manažér Ján Brandejs návrh zapracuje do aktualizácie 
Súťažného poriadku, kde bude stanovené, že počas termínov akcií SBF nesmie členský 
klub SBF organizovať inú súťažnú akciu. Vo voľných termínoch je organizovanie 
galavečerov a iných podujatí povolené. Následne bude aktualizácia Súťažného poriadku 
schválená. 
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AZO návrh 4: 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.  

VV berie na vedomie a po diskusii s predsedom TMK si túto záležitosť berie na starosť 
TMK, ktorá bude viac sledovať aktivitu členov širších reprezentačných výberov na 
podujatiach SBF.  

AZO návrh 5: 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. 

VV skonštatoval, že k takémuto porušovanie Súťažného poriadku už bol pri poslednej 
aktualizácii prispôsobený aj Disciplinárny poriadok a ŠTaMK má za úlohu riešiť dané 
priestupky. 

• K bodu 4. – kalendár SBF 2019 

Športový manažér, Ján Brandejs odprezentoval nahlásenie klubov na jednotlivé akcie. 
Nakoľko veľa klubov sa hlási na rovnaké podujatie a naopak viacero ďalších podujatí 
nemá ešte organizátora, tak bude danú situáciu s klubmi diskutovať. Kalendár SBF by mal 
byť definitívne schválený na januárovom zasadnutí VV.  

• K bodu 5.  – školenie trénerov 

Reprezentačný tréner, Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., informoval VV SBF o organizácii 
školenia trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa v zmysle predpisov Vyhlášky č.110/2016 
Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Školenie bude prebiehať počas 4 
víkendov (19.-20.1., 26.-27.1., 2.-3.2., 16.-17.2. 2019) v Nitre. Financovanie školenie bude 
prebiehať cez sponzorský účet SBF.  

• K bodu 6. – rôzne  

GS SBF informovala o ukončení auditu SBF za rok 2017 a zverejnení správy audítora na 
webovom sídle SBF.  

GS SBF zároveň VV SBF informovala o stretnutí s pani hlavnou kontrolórkou športu, Ing. 
Fisterovou. Stretnutia sa zúčastnil aj člen VV SBF Patrik Hrbek. Na stretnutí preberali 
správu zo zrealizovanej kontroly dodržiavania §9 ods. 4 až 7 zákona o športe v rámci SBF.  

Predseda komisie rozhodcov, pán Jachman, informoval VV SBF o záujme zrealizovať 
školenie rozhodcov v mesiacoch máj / jún 2019, nakoľko prejavil nespokojnosť s 
nízkou účasťou rozhodcov na podujatiach SBF a naopak, účasťou rozhodcov na iných, 
vopred neohlásených, podujatiach.  

Pán Jachman taktiež navrhol, aby tréneri na podujatiach SBF boli nejakým spôsobom 
označení, ide najmä o to, aby do ringu vstupoval len tréner. Pavol Hlavačka poznamenal, 
že tak ako sa na začiatku podujatia registrujú športovci, tak by sa mohli zaregistrovať aj 
tréneri, čím by ŠTaMK mohlo vykonať jednoduchú kontrolu. Predseda ŠTaMK Ján 
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Brandejs uviedol, že budú v komisii nad týmto návrhom diskutovať a zvažovať spôsob 
realizácie.  

Hlavný reprezentačný tréner, Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., predniesol žiadosť Ladislava 
Horvátha o post reprezentačného trénera žiakov a mladšieho dorastu. Uviedol, že Ladislav 
Horváth sa zúčastnil na ME žiakov v rokoch 2017 aj 2018, taktiež na niekoľkých 
medzinárodných turnajoch ml. dorastu a žiakov a tak by chcel túto funkciu zastávať aj 
oficiálne. Je trénerom AIBA a má vysokú účasť na podujatiach SBF. VV konštatoval, že 
nakoľko Ladislav Horváth poskytuje svoje trénerské služby pre reprezentáciu už dva roky, 
tak nevidí dôvod, aby túto funkciu nemohol zastávať aj oficiálne. Pôvodne boli na túto 
funkciu nominovaní dvaja tréneri – Gabriel Kišš a Martin Gajdoš, no pán Gajdoš sa neskôr 
tejto funkcie vzdal. Gabriela Kišša tak doplní od roku 2019 Ladislav Horváth.  

 
UZNESENÍM č. 50/2018 

Výkonný výbor SBF schvaľuje Ladislava Horvátha na post reprezentačného trénera 
žiakov a mladšieho dorastu, kde bude túto funkciu vykonávať spolu s Gabrielom 

Kiššom. 
(Všetci členovia hlasovali ZA).  

 
Mgr. Patrik Hrbek, informoval VV SBF, že Valné zhromaždenie SOV schválilo významnú 
zmenu Stanov SOV, v dôsledku ktorej sa SOV transformoval na strešnú organizáciu 
slovenského športu s novým názvom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Táto 
zmena umožní prijať do radov SOŠV aj tie zväzy neolympijských športov, ktoré doteraz 
členmi SOV byť nemohli a posilní postavenie organizácie navonok. Vzhľadom na neúčasť 
SBF na VZ (z vážnych dôvodov sa prezident SBF nakoniec nemohol zúčastniť) bude 
potrebné zaslať vyjadrenie a postoj k uskutočneným zmenám. VV SBF jednohlasne schválil 
podporu uskutočnených zmien.  

UZNESENÍM č. 51/2018 
Výkonný výbor SBF schvaľuje a vyjadruje podporu transformácie SOV na strešnú 

organizáciu slovenského športu s novým názvom Slovenský olympijský a športový 
výbor (SOŠV) . 

(Všetci členovia hlasovali ZA).  
 

Prezident SBF, Tomáš Kovács, navrhuje požiadať ÚV SR o finančnú podporu SBF v rokoch 
2019 a 2020. Taktiež informoval, že v januári 2019 by malo vyjsť niekoľko Výziev na 
podporu športu. Avšak vypracovanie žiadostí a následná implementácia je celkom zložitý 
proces, z tohto dôvodu navrhuje v prípade potreby osloviť odborníkov na pomoc pri 
príprave projektov. Presné podmienky spolupráce budú dohodnuté po zverejnení výziev 
a príprave projektov, do ktorých by sa mohla SBF zapojiť.  

 
 
V Bratislave, 28.12.2018                                                             zapísal:  Ing. Mária Rapčanová 

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