Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF
Matúškovo, 18. 4. 2019, 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
Bc. Attila Urge
Dušan Vaňo
JUDr. Albín Lancz

•

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.
•

privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľa
došlá pošta
VZ SBF 31.3.2019
vzdanie sa členstva v SBF - BC Ružinov
aktualizácia pravidiel AIBA
informácie z mítingu k EH
reprezentácia
rôzne
stretnutie s členmi Kontrolnej komisie

K bodu 2 – došlá pošta

GS SBF informovala členov VV SBF o konaní 56. valného zhromaždenia SOŠV, ktoré sa
bude konať dňa 26.4.2019. ako zástupca SBF sa ho zúčastní prezident SBF, Tomáš Kovács.
GS SBF taktiež informovala o účasti členov VV SBF pána Petra Seriša a Mgr. Patrika
Hrbeka ako zástupcov SBF na valnom zhromaždení KŠZ SR, ktoré sa konalo 16.4.2019.
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Ďalej tiež GS SBF informovala, že AIBA menila svoje stanovy, kde nastalo niekoľko
dôležitých zmien, na základe toho stanovy niektorých národných federácii nebudú
v súlade s ich stanovami a AIBA teraz začne postupne kontrolovať stanovy všetkých
národných federácii.
Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o pridruženie klubov BC Hlohovec,
BC Róm Komárno a Pästiarsky klub Zvolen. Kluby zaslali všetky potrebné dokumenty
na pridruženie klubu a splnili tak podmienky pridruženia.
UZNESENÍM č. 9/2019
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubov BC Hlohovec, BC Róm Komárno a
Pästiarsky klub Zvolen k SBF. (Všetci členovia hlasovali ZA).
•

K bodu 3 – VZ SBF 31.3.2019

Mgr. Pavol Hlavačka PhD. predniesol návrhy z VZ SBF konaného dňa 24.3.2019. ako
prvý návrh, aby sa AZO organizovalo dvakrát do kalendárneho roka, kde by sa mohli
prebrať̌ všetky otázky tykajúce sa organizovanie podujatí́, účasti, tvorbe športového
kalendára a pod.. Ako už bolo spomenuté a navrhnuté na VZ SBF, AZO bude
organizované dvakrát ročne a to počas Majstrovstiev SR žiakov a mladšieho dorastu
v prvej polovici kalendárneho roka a druhýkrát počas MSR mužov, žien a st. dorastu
v druhej polovici kalendárneho roka.
Taktiež počas AZO vždy prebehne informovanie trénerov zo strany zástupcov KR
ohľadom aktualizovaných pravidiel AIBA o rozhodovaní a priebehu zápasu, čo bolo
ďalším návrhom počas VZ SBF.
UZNESENÍM č. 10/2019
Výkonný výbor SBF schvaľuje organizáciu AZO dvakrát počas kalendárneho roka.
(Všetci členovia hlasovali ZA).
Ďalším bodom navrhovaným členom SBF, pánom Straszerom, a to k téme prestupov
športovcov medzi jednotlivými klubmi, sa bude zaoberať ŠTaMK SBF po poverení VV
SBF.
•

K bodu 4. – vzdanie sa členstva v SBF - BC Ružinov

GS SBF spolu s Jánom Brandejsom informovala členov VV SBF, že BC Ružinov sa
rozhodol odstúpiť z členstva v Slovenskej boxerskej federácii.
VV SBF berie na vedomie rozhodnutie BC Ružinov a Ján Brandejs na podnet VV SBF
vyžiada od klubu registračky k zrušeniu ich platnosti. Všetci boxeri BC Ružinov so
zaplateným členským príspevkom k SBF sa tak stávajú „voľnými hráčmi“ s možnosťou
registrovať sa pod iným klubom SBF bez prestupu. Ján Brandejs požiada Komisiu
rozhodcov, aby požiadala rozhodcov SBF registrovaných pod BC Ružinov o vyjadrenie,
či chcú ďalej pokračovať v činnosti rozhodcu SBF.
•

K bodu 5. – aktualizácia pravidiel AIBA

Mgr. Pavol Hlavačka PhD. informoval členov VV SBF o aktualizácii AIBA pravidiel.
Väčšina zmien sa týka medzinárodných súťaží. Požiada JUDr. Radoslava Šimona
o preklad dôležitých zmien, ktoré by bolo treba zakomponovať aj do pravidiel SBF.
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•

K bodu 6. – informácie z mítingu k EH

Mgr. Pavol Hlavačka PhD. sa zúčastnil prvého oficiálneho stretnutia k výjazdu na
Európske hry v Minsku, ktoré sa konalo v priestoroch Slovenského olympijského
a športového výboru v Bratislave. Mgr. Pavol Hlavačka PhD. informoval členov VV SBF
a taktiež členov výpravy a priebehu výjazdu a jeho organizačných náležitostiach,
spoločnom reprezentačnom oblečení, lekárskych prehliadkach a pod. Taktiež o konaní
podujatia na vítanie štafety s ohňom pre Európske hry 2019 v Minsku „Flame of Peace“
(Mierový plameň), ktorú sa uskutoční v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK na
Lafranconi v Bratislave v piatok 10. mája 2019 v čase 11:00 – 12:00 h.
•

K bodu 7. – reprezentácia

Reprezentačný tréner, Mgr. Pavol Hlavačka PhD., predniesol výsledky a informácie
z medzinárodného turnaja Euro Cup v Bosne a Hercegovine.
Ďalej informoval, že oficiálnu nomináciu EH v Minsku, ktorú VV SBF schválil na
predošlom zasadnutí, je potrebné poslať podpísanú štatutárnym zástupcom na SOŠV do
23.5. 2019.
Ďalej predniesol nomináciu na ME ml.dorastu (Galati, Rumunsko 23.5.-2.6.). Uviedol, že
nomináciu navrhla TMK na svojom zasadnutí po medzištátnom zápase Olympijských
nádejí SR – ČR. Aktuálny rozpočet SBF pre túto akciu postačuje na pokrytie nákladov pre
4 osoby a tak z financií SBF boli na ME navrhnutí: tréner Ladislav Horváth, boxeri : 46kg
Samuel Zupko (Ždaňa), 57kg Adolf Staněk (ŠKP BA), 63kg Ladislav Horváth ml. (ŠB
Levice). Ďalej predniesol záujem o účasť ďalších reprezentantov, ktorí budú financovaní
z klubov: 50kg Marek Janíček (BBC Devínska N.Ves), 54kg Samuel Horváth, 60kg Roman
Horváth (obaja ŠB Levice). Do realizačného tímu tréner Andrej Horný (tréner AIBA)
a ako vedúci výpravy Rafael Horváth. Všetci spomínaní účastníci boli pri rozhodnutí
TMK prítomní. TMK odporúča VV SBF schváliť nomináciu v uvedenom zložení. Mgr.
Pavol Hlavačka ďalej informoval, že v prípade potreby dvoch automobilov by SBF
mohla zafinancovať pohonné hmoty aj pre druhé vozidlo. Rovnako tréneri, ktorí
vycestujú na vlastné náklady budú mať po ME nárok na trénerskú odmenu za výkon
práce na reprezentačnom podujatí.
VV SBF daný návrh financovania a zostavy schválil.
Ďalej Mgr. Pavol Hlavačka predniesol nomináciu na MT Grand Prix Ústí n/L, kde by sa
mali zúčastniť boxeri v príprave na EH: Viliam Tankó, Michal Takács, Tomáš Zold,
Andrej Csemez, Matúš Strnisko, Dávid Michálek. Rozhodcom SBF bude pán Milan
Strnad. Mgr. Pavol Hlavačka ešte informoval, že účasť Viliama Tanka je otázna, nakoľko
sa na GP budú skúšať olympijské hmotnostné kategórie (57kg a 63kg) a hmotnostná
kategória Tanka v ktorej bude štartovať na EH (60kg) na turnaji nie je.
UZNESENÍM č. 11/2019
Výkonný výbor SBF schvaľuje všetky uvedené nominácie tak, ako boli prezentované
(Všetci členovia hlasovali ZA, Mgr. Pavol Hlavačka sa zdržal hlasovania).
Ďalej Mgr. Pavol Hlavačka informoval o výsledku medzištátneho zápasu „Olympijských
nádejí“ SR – ČR 12:8. Uviedol okolnosti, kvôli ktorým prišlo k zmene z turnaja na
medzištátny zápas. Pôvodne navrhovaný turnaj krajín V4 sa musel zrušiť pre neúčasť
Maďarska a Poľska. Obe krajiny potvrdili svoju účasť už dávnejšie, no pre svoje interné
problémy ju na poslednú chvíľu zrušili. Zástupcovia reprezentácie SBF a ČBA tak
pristúpili na medzištátny zápas, ktorý sa dohodol v 7 hm. kategóriách ml. dorastu a 3
hm. kategóriách žiakov.
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Ďalej Mgr. Pavol Hlavačka informoval, že v termíne od 28.4. do 5.5. 2019 bude
sústredenie reprezentantov nominovaných na EH v Minsku. Sústredenie sa uskutoční
v Liptovskom Jáne. Taktiež na sústredenie prizval aj niektorých reprezentantov
z kategórie st. dorastu, ktorí zároveň môžu plniť rolu sparingpartnerov a popri mužoch
získavať nové skúsenosti. Toto sústredenie nebolo v rozpočte reprezentácie a tak
rozpočet SBF týmto sústredením nebude zaťažený, nakoľko účasť všetkých boxerov je
riešená cez kluby, dotácie Top Tímu, alebo strediská.
•

K bodu 8. – Rôzne

GS Ing. Mária Rapčanová informovala, že všetci zástupcovia klubov, v ktorých sú
„vybraní športovci“ (Top Tím) zaslali na schválenie Harmonogram športovej prípravy.
UZNESENÍM č. 12/2019
Výkonný výbor SBF schvaľuje Harmonogram športovej prípravy športovcov SBF
zaradených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu do Top Tímu pre rok 2019.
(Všetci členovia hlasovali ZA).
VV SBF sa zaoberal možnosťami, ako navýšiť počet aktívnych športovcov do 23 rokov,
ktorý je dôležitý pre výpočet dotácií od MŠVVaŠ. Uvedené návrhy z diskusie spracuje
športový manažér Ján Brandejs.
•

K bodu 9. – Stretnutie s členmi Kontrolnej komisie

Na VV SBF boli vopred pozvaní aj novo zvolení členovia Kontrolnej komisie, a to
predseda KK SBF JUDr. Albín Lancz a členovia KK SBF Bc. Attila ÜRGE a Dušan Vaňo.
Všetci členovia pozvanie prijali a na stretnutí boli prítomní. Počas stretnutia sa členovia
VV SBF zoznámili s členmi KK SBF. Každý z členov sa v krátkosti predstavil a prejavil
záujem o spoluprácu. VV SBF s nimi prebral náplň práce KK SBF podľa Stanov SBF
a Zákona o športe.
V Bratislave, 28.4.2019

zapísal: Ing. Mária Rapčanová

overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

schválil: Tomáš Kovács
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