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Zápisnica z Valného zhromaždenia 
Slovenskej boxerskej federácie 

 

Mestská športová hala – Dubnica nad Váhom, 24.03.2019 (09:00 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. Dodatočné prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2016 
7. Dodatočné prerokovanie doplnenej výročnej správy za účtovné obdobie 2017  
8. Schválenie účtovej závierky za rok 2018 
9. Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2018  
10. Správa kontrolnej komisie za rok 2018  
11. Schválenie rozpočtu SBF na rok 2019 
12. Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné obdobie 2018  
13. Návrh na zmenu Stanov SBF s doplnením Smernice o elektrickom hlasovaní Per 

rollam  
14. Voľba predsedu a členov KK SBF 
15. Diskusia 
16. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 
17. Záver 

 
Bod č. 1 – Privítanie 
 
Generálna sekretárka Mária Rapčanová po poverení prezidentom SBF Tomášom Kovácsom 
privítala delegátov a hostí na Valnom zhromaždení SBF (ďalej len VZ SBF), poďakovala im 
za prítomnosť a zdôraznila dôležitosť ich účasti vzhľadom na povinnosti vyplývajúce  
zo športového zákona, ktoré môže splniť jedine VZ SBF ako najvyšší orgán. Zároveň 
vysvetlila, že prezident SBF Tomáš Kovács je síce prítomný, no z dôvodu jeho choroby bola 
poverená na potrebné záležitosti spojené s otvorením VZ SBF.  
 
Ing. Tibor Hlavačka predniesol informáciu z prezentácie VZ SBF: VZ SBF sa zúčastňuje 28 
delegátov z pozvaných 51 delegátov, čo je v prepočte 54,90 %. Na schválenie návrhov, resp. 
uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina, t.j. 15 hlasov. Poverenia klubov a prezenčné 
listiny odovzdal 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  
 
Generálna sekretárka Mária Rapčanová dala o rokovacom poriadku hlasovať v znení v akom 
bol zaslaný prostredníctvom emailu. Prítomní delegáti rokovací poriadok schválili 
jednohlasne (28 delegátov hlasovalo za). 
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K bodu č. 3 – Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
 
GS SBF Mária Rapčanová navrhla a predstavila predsedajúceho Valného Zhromaždenia, pána 
prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD. Prítomní delegáti schválili predsedajúceho VZ SBF 
jednohlasne (28 delegátov hlasovalo za).  
 
Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. určil za zapisovateľa zápisnice Ing. 
Máriu Rapčanovú a overovateľov pána Mgr. Pavla Hlavačku, PhD. a Jozefa Pudmerického. 
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. Tomáš 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. Martina Zajaca a p. Štefana Sedláčka. 
 
Ako „ad hoc“ člena komisie pre voľby VZ SBF navrhol pána Mgr. Patrika Hrbeka.  
  
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. dal o zložení pracovnej komisie a návrhu člena 
komisie pre voľby VZ SBF hlasovať a návrh bol schválený jednohlasne. 
Predseda pracovnej komisie Ing. Tibor Hlavačka na základe kontroly prezentácie konštatoval, 
že VZ SBF je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice ako Príloha 
č.1.  
 
K bodu č. 5 – Schvaľovanie programu  
 
Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.  informoval prítomných delegátov, že 
navrhovaný program bol zaslaný vopred ako súčasť pozvánky na VZ SBF na 24.3.2019 
prostredníctvom emailu.  
Schválený 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. Dodatočné prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2016 
7. Dodatočné prerokovanie doplnenej výročnej správy za účtovné obdobie 2017  
8. Schválenie účtovej závierky za rok 2018 
9. Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2018  
10. Správa kontrolnej komisie za rok 2018  
11. Schválenie rozpočtu SBF na rok 2019 
12. Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné obdobie 2018  
13. Návrh na zmenu Stanov SBF s doplnením Smernice o elektrickom hlasovaní Per 

rollam  
14. Voľba predsedu a členov KK SBF 
15. Diskusia 
16. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 
17. Záver 
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K bodu č. 6 – Dodatočné prerokovanie doplnenej výročnej správy za účtovné obdobie 
2016  
 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. odovzdal slovo GS SF Ing. Márii Rapčanovej, 
ktorá prítomných delegátov informovala, že na základe zrealizovanej kontrolnej činnosti 
hlavným kontrolórom športu, ktorej predmetom bolo dodržiavanie § 9 ods. 4 až 7 zákona 
o športe bolo potrebné dodatočné prerokovanie doplnenej výročnej správy za účtovné obdobie 
2016, ktorej súčasťou je aj účtovná závierka za rok 2016.  Delegátom bola výročná správa 
vopred zaslaná prostredníctvom emailu a zároveň je súčasťou prílohy tohto zápisu ako príloha 
č.2. Delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K výročnej správe a jej dodatku za 
účtovné obdobie 2016 neboli žiadne pripomienky. 
 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. dal hlasovať a návrh bol schválený 
jednohlasne.  
 
K bodu č. 7 – Dodatočné prerokovanie doplnenej výročnej správy za účtovné obdobie 
2017 
 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. opätovne odovzdal slovo GS SF Ing. Márii 
Rapčanovej, ktorá prítomných delegátov informovala, že rovnako na základe zrealizovanej 
kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom športu, je potrebné dodatočné prerokovanie 
doplnenej výročnej správy za účtovné obdobie 2017, ktorej súčasťou je aj účtovná závierka za 
rok 2017. Delegátom bola výročná správa vopred zaslaná prostredníctvom emailu a zároveň 
je súčasťou prílohy tohto zápisu ako príloha č.3. Delegátom bol poskytnutý priestor na 
pripomienky. K výročnej správe a jej dodatku za účtovné obdobie 2017 neboli žiadne 
pripomienky. 
 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. dal hlasovať a návrh bol schválený 
jednohlasne.  
 
K bodu č. 8 – Schválenie účtovej závierky za rok 2018 
 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. predal slovo GS SF Ing. Márii Rapčanovej, ktorá 
predniesla účtovnú závierku, ktorá bola delegátom vopred zaslaná prostredníctvom emailu 
a zároveň je súčasťou prílohy tohto zápisu ako príloha č.4. 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 2018, účtovná závierka SBF za rok 2018 bola prítomnými delegátmi schválená 
jednohlasne, t.j. 28 hlasov. 
 
K bodu č. 9 - Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2018 
 
GS SBF Mária Rapčanová pokračovala aj v bode 9, 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 2018 
odprezentoval prítomným Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. Výročná správa SBF bola delegátom 
zasielaná vopred prostredníctvom emailu a je súčasťou zápisu ako príloha č.5.  
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.  
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K bodu č. 10 – Výročná správa Kontrolnej komisie za rok 2018 
 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. informoval prítomných delegátov, že Výročná 
správa Kontrolnej komisie za rok 2018 bola delegátom zasielaná vopred prostredníctvom 
emailu.  Je súčasťou zápisu ako príloha č.6.  
 
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 
pripomienky.  
 
K bodu č. 11 – Schválenie rozpočtu na rok 2019 
 
Predsedajúci pán JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. informoval, že návrh rozpočtu SBF na rok 
2019 bol zaslaný vopred prostredníctvom emailu. Prítomným delegátom ho odprezentovali 
GS SBF Mária Rapčanová a člen VV SBF Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., na rok 2019 bolo 
Slovenskej boxerskej federácie pridelených 113 665 €. Delegátov informovali, že rozpočet 
SBF na rok 2019 bol zostavený na základe podmienok a percentuálneho delenia podľa 
Zákona o športe.  
Tzn. maximálne 15% rozpočtu môže ísť na chod sekretariátu, čo predstavuje 17 050 €, 
minimálne 20% z rozpočtu na rozvoj talentovaných športovcov do 23 rokov – 22 733 €, 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 – 28 416 €. 
Ďalej sa v rozpočte nachádza dotácia klubom, 15% - 17 050 €, túto dotáciu je SBF povinné 
rozdeliť podľa počtu aktívnych športovcov v kluboch. 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 – 28 416 € sú 
zahrnuté položky napr. organizácia MSR, AIBA kongres, členské poplatky AIBA, EUBC, 
KŠZ, údržba automobilu, web doména, overenie účtovnej závierky audítorom, odmeny za 
reprezentačné výsledky a pod. Rozpočet je súčasťou prílohy zápisnice ako príloha č.7. 
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.  
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí návrhu na schválenie rozpočtu SBF pre rok 2019 a návrh 
bol schválený jednohlasne.  
 
K bodu č. 12 – Schválenie audítora účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné 
obdobie 2018 
 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.  odovzdal slovo GS SBF Márii 
Rapčanovej, ktorá predniesla návrh na audítora účtovnej závierky a výročnej správy za 
účtovné obdobie 2018 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 a 
2017.  
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 
pripomienky. Predsedajúci dal hlasovať o schválení audítora účtovnej závierky a výročnej 
správy za účtovné obdobie – pani Ing. Máriu Moravčíkovú, návrh bol schválený jednohlasne.  
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K bodu č. 13 – Návrh na zmenu Stanov SBF s doplnením Smernice o elektrickom 
hlasovaní Per rollam 
 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. predstavil návrh na zmenu Stanov 
SBF s doplnením Smernice o elektrickom hlasovaní Per rollam. Podstatou návrhu je, že kvôli 
dodržiavaniu Zákona o športe, je potrebné schvaľovať rôzne účtovné závierky, výročné 
správy, či prerokovania správy audítorov a v niektorých situáciách je náročné zvolať Valné 
Zhromaždenie viac ako jedenkrát do kalendárneho roka. Z tohto dôvodu VV SBF navrhuje 
Smernicu Per rollam, pomocou ktorej bude môcť Valné Zhromaždenie VZ SBF schvaľovať 
potrebné záležitosti, samozrejme sa to netýka volieb a podobne.   
Prítomným delegátom predniesol návrh na zmenu v stanovách: 
Článok 6, odsek 3 – nové znenie: 

1. V rámci SBF vydávajú príslušné orgány SBF nasledujúce predpisy záväzné pre všetky orgány 
SB, všetkých členov SBF a pridružené organizácie, ktorých činnosti sa týkajú: 

a. volebný poriadok – schvaľuje Valné zhromaždenie SBF (ďalej len „VZ SBF“); 
upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov SBF, 

b. rokovací poriadok – schvaľuje VZ SBF; upravuje procesné pravidlá rokovania VZ 
SBF, 

c. ostatné poriadky – schvaľuje Výkonný výbor SBF (ďalej len „VV SBF“), upravujú 
najvýznamnejšie oblasti činnosti SBF, ide najmä o Organizačný poriadok SBF 
a Podpisový poriadok SBF a i., 

d. štatút – schvaľuje VV SBF; upravuje pôsobnosť a pravidlá fungovania odborných 
komisií a ďalších orgánov SBF, 

e. smernica – schvaľuje VV SBF s výnimkou "Smernice o elektronickom hlasovaní per 
rollam", ktorú schvaľuje VZ SBF; upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov 
a oblastí v pôsobnosti VV SBF a sekretariátu SBF; je to záväzný predpis pre realizáciu 
úkonov v  ekonomickej, organizačnej  a riadiacej činnosti SBF, 

f. pokyn Prezidenta SBF – vydáva Prezident SBF, zriaďuje ním poradné referáty 
v rámci Sekretariátu SBF, 

organizačný pokyn – vydáva generálny sekretár na úpravu organizácie práce a plnenia úloh aparátom 
SBF, ktoré sú v pôsobnosti generálneho sekretára 

 

Článok 17, odsek 7 – nové znenie: 

m) VZ SBF môže schvaľovať dokumenty, správy a uzávierky aj prostredníctvom elektronického 
hlasovania per rollam. Spôsob elektronického hlasovania per rollam určuje Smernica o 
elektronickom hlasovaní per rollam. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam musí byť 
schválená na riadnom zasadnutí VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s 
hlasom rozhodujúcim. Formou elektronického hlasovania per rollam nie je možné v rámci SBF 
vykonávať žiadne voľby do orgánov SBF.  

 
A taktiež Smernicu o elektronickom hlasovaní Per rollam, ktorá bola delegátom zaslaná 
vopred prostredníctvom emailu a je súčasťou prílohy tejto zápisnice ako Príloha č.8.  
 
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K návrhu neboli žiadne 
pripomienky. 
 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. informoval prítomných delegátov, že 
na schválenie zmeny stanov je potrebný súhlas dvojtretinovou väčšinou, čo pri zúčastnených 
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28 delegátoch znamená 19 hlasov. Predsedajúci dal hlasovať o schválení zmeny stanov, návrh 
bol schválený jednohlasne, tzn. 28 hlasov.  
Následne dal hlasovať o schválenie Smernice o elektrickom hlasovaní Per rollam, na ktoré 
bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. Návrh bol schválený jednohlasne, tzn. 28 hlasov.  
 
K bodu č. 14 – Voľba predsedu a členov KK SB 
 
Predsedajúci pán JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. informoval prítomných delegátov, že ako 
im už bolo vopred prostredníctvom emailu oznámené, bývalý predseda spolu s ostatnými 
členmi Kontrolnej Komisie SBF sa pre veľkú pracovnú vyťaženosť vzdali svojich funkcii.  
Z tohto dôvodu je potrebné zvoliť novú Kontrolnú komisiu SBF. Členovia SBF boli 
v dostatočnom časovom predstihu vyzvaní na nomináciu a návrh na kandidatúru členov 
a taktiež predsedu KK SBF. Do určeného termínu boli zaslané 2 návrhy na členov KK SBF 
Bc. Attila ÜRGE a Dušan Vaňo a jeden návrh na predsedu KK SBF JUDr. Albín Lancz. 
Delegátom boli vopred zaslané ich životopisy aj s motivačným listom.  
 
Predsedajúci pán JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. vyzval na hlasovanie za schválenie 
volebného poriadku, ktorý bol delegátom zaslaný vopred prostredníctvom emailu. Volebný 
poriadok bol schválený jednohlasne, tzn. 28 hlasov.  
 
Zároveň predsedajúci vysvetlil prítomným delegátom priebeh volieb KK SBF a následne ich 
vyzval k samotnému hlasovaniu. Voľba sa vykonávala vhodením upraveného volebného 
lístka do volebnej urny v prítomnosti volebnej komisie. Po voľbe vyhlásil pán JUDr. PhDr. 
Tomáš Gábriš, PhD. 10 minútovú prestávku, počas ktorej sa počítali hlasy.  
 
Po prestávke JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. oboznámil prítomných delegátov s výsledkom 
tajnej voľby predsedu a členov KK SBF. Za predsedu KK SBF bol jednohlasne, s počtom 28 
hlasov, zvolený JUDr. Albín Lancz. Pri voľbe členov KK SBF Bc. Attila ÜRGE a Dušan 
Vaňo získali rovnaký počet hlasov a to 26, čo znamená, že ak chcú ísť do ďalšieho kola, kde 
sa budú uchádzať o miesto podpredsedu KK SBF, tak je možné zorganizovať druhé kolo 
volieb. Poprosil prítomného pána Vaňa o vyjadrenie, ktorý sa následne vzdal pozície 
podpredsedu KK SBF. Následne pán predsedajúci zhodnotil, že teda pán Dušan Vaňo sa stáva 
členom KK SBF a pán Bc. Attila ÜRGE podpredsedom KK SBF.  
 
K bodu č. 15 – Diskusia 
 
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. poskytol priestor prítomným 
delegátom na diskusiu. 
Ako prvý sa vyjadril pán Ing. Tibor Hlavačka, že by rád zaviazal VV SBF, aby sa AZO 
organizovalo dvakrát do kalendárneho roka, kde by sa mohli prebrať všetky otázky týkajúce 
sa organizovanie podujatí, účasti, tvorbe športového kalendára a pod., prípadne návrhy členov 
SBF na zmeny.  
Zároveň len pripomenul, že podľa stanov je SBF naďalej povinná za raz ročne stretávať na 
VZ.  
K tomu sa vyjadril Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., že AZO je taktiež SBF povinná organizovať 
minimálne raz za rok, ale VV SBF je otvorený tomu, aby sa počas niektorého podujatia 
zorganizovalo AZO dvakrát v roku. Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. 
dal hlasovať o odporučenie témy organizácie AZO, aby sa tým VV SBF zaoberal.  Za 
hlasovalo 21 a 7 prítomní delegáti sa zdržali.  
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Ako ďalší vystúpil pán Janočko, BC Košice s témou príspevkov na organizáciu podujatia 
SBF, pretože si myslí, že pri oboch ligách je daný príspevok podhodnotený. K tomuto 
príspevku sa vyjadril prezident Tomáš Kovács, že už na začiatku zvolenia do funkcie 
prezidenta SBF sa ponúkol klubom, že ak potrebujú pomôcť s financovaním, nech sa naňho 
obrátia a bude sa snažiť pomôcť či už svojimi kontaktmi alebo zapojením sa do rôznych 
projektov. Niekoľko klubov túto možnosť využilo aj počnúc BC Košice, kedy sa vybavoval 
boxerský ring.  Naďalej táto ponuka platí a kto má záujem, môže sa ozvať.  
Následne pokračoval pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., že aj VV SBF si je vedomý, že daný 
príspevok nie je postačujúci, žiaľ rozpočet SBF je stále dosť obmedzený a nedovoľuje 
prispieť viac na dané podujatie. Zároveň však pripomenul, že okrem tohto príspevku sú 
federáciou na danom podujatí hradení aj náklady na rozhodcov, takže ten výdaj na ligu je 
ďaleko vyšší. Okrem toho tiež zdôraznil, že každý organizátor tohto podujatia musí počítať 
s tým, že bude potrebné si zabezpečiť sponzorov na dané podujatie a zabezpečiť to po vlastnej 
osi. Má tak možnosť spropagovať svoj klub a box vo svojom meste.  
A opäť len pripomenul, že rozpočet SBF nestačí na pokrytie všetkých nákladov nie len 
organizácie podujatí, ale aj reprezentácie a pod. Člen Andrej Horný na to reagoval návrhom 
zavedenia štartovného na daných ligách, napr. 2 € na dieťa a 5 € za dospelého. Prezident 
Tomáš Kovács sa vyjadril, že takto to majú zavedené aj džudisti, kick boxeri, ale nevie si 
predstaviť, že by sa podobná vec zaviedla v SBF, nakoľko by mnoho členov s tým 
nesúhlasilo, nakoľko nemajú financie na štartovné. Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. tiež 
poznamenal, že SBF je jeden z mála zväzov, ktorú majú súťaže zadarmo, vo väčšine 
národných zväzov sú súťaže platené klubmi a športovcami, takže návrh je logický, ale myslí 
si, že by to niektoré kluby SBF neboli schopné pokryť a klesla by tak účasť na podujatiach 
SBF.  
 
Následne vystúpil pán Martin Zajac, ktorý apeloval na trénerov, aby sa neútočilo na 
rozhodcov počas podujatí SBF. Podobný incident sa odohral deň predtým na MSR žiakov 
a ml. dorastu. Rozhodcovia rozhodujú až 6 – 8 hodín bez prestávky, musia sa koncentrovať na 
box. Keď ich niečo vyruší, môže sa stať, že má niekto námietky voči rozhodnutiu. Na 
aktuálnych MSR žiakov a ml. dorastu sa vyskytli v 2 prípadoch verbálne útoky na rozhodcov 
a prítomných. Je to potrebné zastaviť, vulgárne urážky nepatria do športového prostredia, 
dokonca na MSR žiakov a ml. dorastu, kde by mali byť dospelí príkladom pre deti. Navrhuje, 
aby sa tým VV SBF zaoberal a zároveň dal návrh trénersko – metodickej komisii, nakoľko sa 
stretávajú s tým, že tréneri nepoznajú pravidlá, ktoré sa týkajú najmä rozhodovania, aby sa 
vytvoril seminár pre trénerov, kde by bola pozvaná kompetentná osoba, ktorá by vysvetlila 
dané pravidlá. Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. na to hneď navrhol, aby niektorý zo zástupcov 
rozhodcov robil aj osvetu pravidiel rozhodovania, aké sú nové pravidlá, čo sa mení, nakoľko 
je toho veľa. Navrhol, aby takéto školenie prebehlo počas AZO.  
 
O slovo sa prihlásil aj pán Martin Straszer s témou k prestupom športovca do klubu, 
požadoval vyjadrenie na otázku, kto určoval výšku ceny za prestup. Ako je možné, že mu 
odíde mladý športovec, ktorému sa venuje dva roky. Na to zareagoval pán Martin Zajac, ktorý 
tiež vypomáha v ŠTaMK, že prestup podáva boxer a nie tréner, ani oddiel. Je to kvázi obchod 
dvoch klubov, ktoré sa navzájom dohodnú na cene za prestup. ŠTaMK do toho vstupuje až 
vtedy, keď sa kluby nedohodnú. Sumy za prestupy sú uvedené v riadne Výkonným Výborom 
schválenom prestupovom poriadku. Pokiaľ sa kluby dohodnú inou cestou, ŠTaMK do toho 
nevstupuje. Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. si dovolil zareagovať aj v mene neprítomného Jána 
Brandejsa, že pokiaľ si daný klub chce nejakým spôsobom chrániť svojho boxera, aby s ním 
uzatvoril zmluvu o spolupráci. Okrem toho však pokračovala diskusia, z ktorej vyplynul 
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návrh, aby bolo v prestupovom poriadku zakotvené, že športovec môže prestúpiť maximálne 
dvakrát do roka. ŠTaMK SBF sa zaväzuje zaoberať touto problematikou.  
 
Pán Martin Straszer pokračoval s ďalším bodom a to, prečo nie sú uznávané zápasy za 
hranicami na iných zahraničných ligách ako oficiálny zápas SBF. Dané zápasy potom chýbajú 
k potrebnej účasti športovca, aby sa mohol zúčastniť napr. Majstrovstiev Slovenska v boxe. 
Martin Zajac sa vyjadril, že dané zápasy sa športovcovi rátajú ako oficiálny zápas, ale 
Stanovy SBF jasne stanovujú, že je potrebné najviac podporovať slovenský box a to rieši 
súťažný poriadok, kde je uvedené, že MSR sa môže zúčastniť boxer so ZKB, tzn. 
vybojovaním najmenej 3 zápasov na podujatiach SBF. Na to reagoval pán Reisenauer, 
ktorému sa stal v Malackách prípad, kedy boxer skoro rok nemal na Slovensku dvojicu na 
zápas a nebolo možné mu zohnať súpera. Preto boxoval na Južnej Morave. Na to sa vyjadril 
pán Martin Zajac, že v takýchto prípadoch je potrebné požiadať ŠTaMK SBF o udelenie 
výnimky, kde bude v žiadosti jasne vysvetlená situácia a dôvod danej žiadosti.  
 
Pán Martin Straszer sa tiež dopytoval na nové kluby a ich účasť, ktoré sú prijímané do SBF. 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. sa vyjadril, že SBF nemá právo neprijať nový klub, pokiaľ splnil 
všetky zákonné povinnosti a taktiež nikto zo zväzu nemôže garantovať, či ten daný klub bude 
vychovávať aj súťažných boxerov.  
 
Ako posledný bod sa pýtal Martin Straszer na boxera Top tímu Filipa Meszároša, na ktorého 
SBF dostala dotáciu, no aktuálne neboxuje na súťažiach. Na čo reagoval Tomáš Kovács, že 
o danej situácii informoval VV SBF a taktiež sekretariát. Dotácia bola pridelená na základe 
jeho predošlých výsledkov a na športovú prípravu v roku 2019. Aktuálne je marec a SBF čaká 
na financie pridelené na TOP tím. Pokiaľ ich športovec v danom roku nevyužije a nenastúpi 
na súťažné podujatia, budú v plnej sume vrátené MŠVVaŠ SR.  
 
Na záver Ladislav Takács z BC Tvrdá Päsť expresívne vyjadril svoju nespokojnosť 
s hodnotením zápasu na MSR žiakov a ml. dorastu a žiada o preškolenie rozhodcov.   
 
K bodu č. 16 – 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 2018 

 
b) VZ SBF schvaľuje: 

1. Rokovací poriadok pre VZ SBF 24.3.2019 tak ako bol predložený 
2. Program VZ SBF  
3. Predsedajúceho a členov pracovných orgánov VZ SBF: 

Predsedajúceho VZ SBF, pána prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. 
Zloženie pracovnej komisie VZ SBF – zlúčená Mandátová a Návrhová 
komisia: 
Ing. Tibor Hlavačka 
Martin Zajac 
Štefan Sedláček 
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Komisiu pre voľby SBF pána prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. a jeho 
pomocného člena komisie pána Mgr. Patrika Hrbeka 

4. Doplnenú výročnú správu za účtovné obdobie 2016 
5. Doplnenú výročnú správu za účtovné obdobie 2017 
6. Účtovnú závierku SBF za rok 2018 
7. Návrh rozpočtu na rok 2019 
8. Audítora účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné obdobie 2018 – pani 

Ing. Máriu Moravčíkovú 
9. Návrh na zmenu stanov SBF s doplnením Smernice o elektrickom hlasovaní 

Per rollam 
10. Volebný poriadok SBF  
11. Voľbu Predsedu KK SBF JUDr. Albín Lancz a členov KK SBF Bc. Attila 

ÜRGE a Dušan Vaňo 
 

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

 
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.  vyzval prítomných k hlasovaniu. Uznesenie 
z tohto VZ SBF bolo schválené prítomnými delegátmi jednohlasne. 
 
K bodu 17 - 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 
Príloha č. 2: Doplnená výročná správa za účtovné obdobie 2016 
Príloha č. 3: Doplnená výročná správa za účtovné obdobie 2017 
Príloha č. 4: Účtovná závierka za rok 2018 
Príloha č. 5: Výročná správa za účtovné obdobie 2018 
Príloha č. 6: Výročná správa Kontrolnej komisie za rok 2018 
Príloha č. 7: Rozpočet na rok 2019 
Príloha č. 8: Smernica o elektronickom hlasovaní Per rollam 
 
 
V Bratislave, 30. marca 2019 
 
 
     Ing. Mária Rapčanová 
Zápisnicu VZ SBF zapísala 
 
 
 
      
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.          Jozef Pudmerický  
  Zápisnicu VZ SBF overil      Zápisnicu VZ SBF overil 
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prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. 
       schválil predsedajúci VZ 
 


