
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Matúškovo, 28.5.2019, 10:00 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
Mgr. Zuzana Krajčírová  
Radoslav Kotlár 
Michal Franek ml. 

 
 

Ospravedlnení:   Mgr. Patrik Hrbek 
Gabriel Kišš 
MUDr. Pavol Varga 
Mgr. Peter Seriš 
 
 

Sekretariát SBF:   Ing. Mária Rapčanová 
 

 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
     Milan Bariš a Nikola Mikulecová (BC Levice) 

Ivana Dostálová 
 
      

 
 

• 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. privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľa 
2. došlá pošta 
3. kalendár SBF - prizvaní hostia (BC Levice)  
4. sekretariát SBF 
5. reprezentácia 
6. rôzne 
 
 

• K bodu 2 – došlá pošta 

GS SBF informovala VV SBF o prijatí návrhu Dohody o spolupráci medzi národným 
športovým zväzom SBF a VŠC DUKLA Banská Bystrica o zaradení športovca, Jessicy 
Triebeľovej. VV SBF Zmluvu prerokoval  a telefonicky prekonzultoval so zástupcom VŠC 



DUKLA, GS SBF bude informovať zástupcu športovca a to pána Petra Triebeľa o ďalšom 
postupe.  
 
Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o pridruženie klubu SIAM BOXING 
ACADEMY z Bratislavy. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie klubu 
a splnil tak podmienky pridruženia.  
  

UZNESENÍM č. 13/2019 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu Siam Boxing Academy k SBF. (Všetci 

členovia hlasovali ZA).  
 

Ďalej pán Brandejs informoval VV SBF, že dňa 26.5.2019 obdržal email od p. Straszera, kde 
požaduje „riadne férové jednanie“ zo strany SBF k prestupov jeho bývalých zverencov. 
Nakoľko podľa slov pána Brandejsa nešlo o žiadne oficiálne odvolanie k ŠTaMK SBF ani 
VV SBF voči rozhodnutiu ŠTaMK SBF, ale bežný mail, dovolil si krátke vysvetlenie 
vzniknutej situácie:  
ŠTaMK prijalo riadnu žiadosť o prestup od dvoch športovcov z BC Slovakia Bratislava do 
Linka Box Dunajská Lužná, ktoré materským oddielom (BCS Bratislava) neboli podpísané 
a opečiatkované. ŠTaMK SBF teda podľa Prestupového poriadku SBF prestupy zamietla. 
Následne v riadnom termíne obaja športovci podali žiadosť o opakovaný prestup, na čo 
bol BCS Bratislava vyzvaný k predloženiu dokumentov, ktoré by bránili v prestupoch 
(zmluvy a pod.). BCS Bratislava na výzvu ŠTaMK SBF nereagoval a ŠTaMK SBF podľa 
platného Prestupového poriadku SBF schválila za predpokladu, že budú uhradené 
výdavky na výchovu podľa čl. 2 písm. f, Prestupového poriadku SBF. 
Nakoľko ŠTaMK SBF bol doručený doklad o úhrade v stanovenej výške, prestupy oboch 
športovcov boli schválené. Následne vystavené nové Záznamy o stretnutiach športovcov. 
 
GS SBF informovala, že BC Ružinov neprebral poštu s výzvou na vrátenie registračných 
preukazov. 
 
• K bodu 3 – kalendár SBF 

Na VV SBF sa zúčastnili hostia Nikola Mikulecová a Milan Bariš z BC Levice, ktorí 
požiadali o povolenie na organizáciu boxerského podujatia v termíne 1.6.2019 počas zrazu 
motorkárov ako exhibíciu. VV SBF sa vyjadril, že v tomto termíne je aj MLB v Giraltovciach 
a takéto výnimky udeľuje veľmi zriedka. Avšak vzhľadom na okolnosti daného podujatia, 
ktorého termín neurčoval klub BC Levice a predložené argumenty zástupcov BC Levice 
VV SBF po hlasovaní schválil výnimku a povolenie na organizáciu boxerského podujatia 
ako exhibície v termíne 1.6.2019. Zároveň VV SBF upozorňuje kluby o dodržiavaní 
ustanovení a organizácie súkromných podujatí mimo termínov podujatí SBF.  

UZNESENÍM č. 14/2019 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pre BC Levice výnimku na povolenie organizácie 

exhibičného podujatia v termíne 1.6.2019. (Všetci členovia hlasovali ZA).  
 

Okrem toho BC Levice prejavil záujem o organizáciu boxerského podujatia v Leviciach, 
pretože v tomto roku nemá pridelené žiadne oficiálne podujatie SBF. VV SBF po diskusii 
odporučil na toto podujatie pod záštitou mesta Levice termín 21.9.2019, kedy táto akcia 
nebude kolidovať so žiadnou akciou SBF.  



Okrem toho VV SBF komunikoval o príprave podujatia pri príležitosti výročia 100 rokov 
organizovaného boxu na Slovensku.  Táto udalosť bude oficiálne prezentovaná počas 
medzinárodného turnaja Grand Prix Slovakia 19.-20.10. v Nitre, športový manažér Ján 
Brandejs požiada o spoluprácu pri návrhu oficiálnych záležitostí a ocenení  člena ŠTaMK 
Jána Novotného.  

• K bodu 4.  – sekretariát SBF 

GS SBF Mária Rapčanová po konzultácii s VV SBF ukončuje pracovný pomer so SBF 
k 30.6.2019. Na VV SBF bola preto prítomná Ivana Dostálová, ktorá sa stane novou 
generálnou sekretárkou SBF s platnosťou od 1.7.2019. Bola navrhnutá prezidentom SBF 
Tomášom Kovácsom a VV SBF s návrhom súhlasil. V rámci zaškolenia sa Ivana Dostálová 
predstaví členom SBF v komunikácii už počas mesiaca jún.  
 

UZNESENÍM č. 15/2019 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Ivanu Dostálovú ako generálnu sekretárku SBF 

s nástupom od 1.7.2019. (Všetci členovia hlasovali ZA). 
 

 
• K bodu 5 – reprezentácia  
 
VV SBF sa zaoberal organizáciou a nomináciou na júnové podujatia, kde sa prekrýva 
viacero reprezentačných, či klubových účastí v zahraničí. 
Účasť reprezentácie st. dorastu na turnaji Bornemissza v Egeri 10.-16.6. sa ruší a presúva 
sa na turnaj Black Diamonds v Poľsku od 13.-16.6. Nakoľko poľská reprezentácia 
štartovala na turnaji MLB v Nitre na náklady BCS Nitra, tak má klub BCS Nitra recipročne 
zdarma ubytovanie a stravu na tomto turnaji v Poľsku, pričom poľská strana do 
reciprocity ráta aj s účasťou reprezentačného výberu. Nominácia SR na turnaj Black 
Diamonds: 52kg Lukáš Lorinc, 60kg Miroslav Herceg, 69kg Marián Mišalko, 75kg Lukáš 
Fernéza. Tréner Mgr. Tomáš Vaňo.  Mgr. Pavol Hlavačka informoval, že v rámci 
spomínanej reciprocity sa turnaja zúčastnia aj ďalší boxeri z BCS Nitra, ich zoznam zašle 
pre povolenie štartu v zahraničí pred turnajom. Zároveň informoval, že na turnaji 
Bornemissza v Egeri na klubové náklady budú štartovať mladší dorastenci Ladislav 
Horváth, Roman Horváth, Samuel Horváth, Samuel Zupko, st.dorastenec Richard Gaži 
a tréneri Rafael Horváth a Ladislav Horváth. Účasť tejto výpravy je schválená TMK a je vo 
finančnej réžii klubov ŠB Levice a BK Ždaňa.  

UZNESENÍM č. 16/2019 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na turnaj Black Diamonds tak, ako bola 

uvedená (Všetci členovia hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL).  
 

 
Mgr. Pavol Hlavačka informoval o organizačných záležitostiach k odchodu na Európske 
hry do Minska. Slovenská výprava odlieta 18.6. v pôvodne navrhovanom zložení : boxeri 
Viliam Tankó, Michal Takács, Tomáš Zold, Andrej Csemez, Matúš Strnisko, Dávid 
Michálek a tréneri Pavol Hlavačka, Tomáš Kovács, Tibor Hlavačka. Finančne túto akciu 
patriacu do olympijských podujatí pokrýva SOŠV. Všetky organizačné podrobnosti sú 



riešené so zainteresovanými osobami, na organizačných štáboch k tomuto podujatia sa na 
pôde SOŠV zúčastňuje Mgr. Pavol Hlavačka.  
 
VV SBF sa ďalej zaoberal blížiacimi sa ME žiakov (august) a ME st.dorastu (september). 
Na ME žiakov v Gruzínsku bude SBF financovať účasť trénera, boxeri pocestujú na 
klubové náklady. TMK má za úlohu určiť zoznam boxerov, ktorí sa môžu na základe 
výsledkov a výkonov zúčastniť ME v prípade ich financovania.  
Nomináciu na ME st.dorastu bude VV SBF riešiť po turnaji Black Diamonds v Poľsku. 
Zároveň VV SBF sa bude bližšie informovať o zdravotnom stave Jessicy Triebeľovej, aby 
ju mohol do nominácie zaradiť v prípade, že jej zdravotný stav umožní stihnúť adekvátnu 
prípravu na ME.  
 
Ďalej sa VV SBF zaoberal finančnými možnosťami pre účasť na MS mužov v septembri 
(Rusko, Jekaterinburg), ktoré budú tentoraz bez kvalifikácie z ME a teda otvorené. 
Finančná náročnosť na  účas 1 osoby predstavuje približne 1800 Eur, čo je pre 
reprezentačný rozpočet mimoriadna záťaž. VV SBF preto navrhol, že SBF bude financovať 
len účasť trénerov a financovanie boxerov bude z externých zdrojov, pričom o spoluprácu 
budú oslovené vrcholové strediská, v ktorých sú naši reprezentanti zaradení.  
 
Mgr. Pavol Hlavačka ďalej informoval, že boxer Kristián Daniel bol pre závažné porušenie 
etických zásad ako aj štatútu reprezentanta vyradený z reprezentačného družstva st. 
dorastu.  

 

• K bodu 6 – rôzne  

Prezident SBF, Tomáš Kovács informoval VV SBF o akcii na športové oblečenie, ktorú 
ponúkol klubom spolu s pánom Markechom, obchodným zástupcom spoločnosti Sportika 
a to športové súpravy a športové potreby za zvýhodnené ceny. Doteraz na danú ponuku 
zareagovali 3 kluby.  
 
Taktiež prezident odprezentoval opätovne spustený pravidelný projekt  SOŠV: UKÁŽ SA! 
Ambasádorom bude prezident SBF Tomáš Kovács. Do projektu bude možné nahlasovať 
mladé talenty do cca polovice júla. Cieľom je pomôcť mladým športovcom alebo novým 
klubom aby sa aj oni dostali na povedomie ľudí a na vrchol svojej športovej kariéry. VV 
SBF na základe hlasovania nominoval za športovca Samuela Zupka z BK Ždaňa a za 
športový tím klub Škola boxu Levice.  

Prezident, Tomáš Kovács taktiež informoval o už prebiehajúcom projekte Športuj 
Slovensko organizovanom Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), 
ktorého cieľom je podporovať deti, mládež a celé rodiny v športových aktivitách. Ide 
o sériu štyroch letných a dvoch zimných športových podujatí, ,,Olympijských dní“, ktoré 
sa uskutočnia v priebehu roka na rôznych miestach Slovenska od  Bratislavy cez Vysoké 
Tatry až po Prešov. Tomáš Kovács prejavil radosť, že na daných podujatiach sa objavuje aj 
box ako športová disciplína.  



V druhom polroku chce VV SBF navrhnúť spustenie projektu s cieľom navýšiť počet 
aktívnych športovcov v SBF.  

GS SBF Mária Rapčanová informovala VV SBF o prebiehajúcom audite účtovnej závierky, 
na ktorom spolupracuje s pani audítorkou Moravčíkovou a pánom účtovníkom SBF, 
Petrom Bernátom.  

 

V Bratislave, 28.5.2019                                                            zapísal:  Ing. Mária Rapčanová 
 
 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                     schválil:  Tomáš Kovács 
 

 

 
 


