
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Matúškovo, 22.7.2019, 10:00 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
Mgr. Zuzana Krajčírová  
Mgr. Patrik Hrbek 
Mgr. Pater Seriš 

 
 

Ospravedlnení:   Gabriel Kišš 
MUDr. Pavol Varga 
Radoslav Kotlár 
Michal Franek 
 

Sekretariát SBF:   Ivana Dostálová 
 

 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
     Martin Vereš 
 
      

 
 

• 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 Ivanu Dostálovú 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. Galavečer pri príležitosti 100 rokov organizovaného boxu na Slovensku  

3. Došlá pošta 

4. Diskusia k návrhu na zvýšenie počtu aktívnych športovcov 

5. Zmeny pravidiel boxu 

6. Reprezentácia  

7. Odmeny trénerov a športovcov v 1.polroku 2019 

8. Rôzne 



 

K bodu 2 – Galavečer pri príležitosti 100 rokov organizovaného boxu na Slovensku 
 
V tomto roku si pripomíname sté výročie organizovaného boxu na Slovensku. Pri tejto 
príležitosti VV SBF rozhodol, že plánovaný medzinárodný turnaj mužov Grand Prix Slovakia 
sa zmení na galavečer, ktorý sa bude konať 18.10. 2019 v mestskej športovej hale v Nitre. 
Organizačne galavečer zabezpečí BC Stavbár Nitra spolu so SBF, pričom financovanie nad 
rámec rozpočtu Grand Prix Slovakia (2.000 Eur) bude z externých zdrojov mimo SBF. V rámci 
plánovanej propagácie galavečera bol na VV SBF prizvaný pán Martin Vereš. Na galavečeri 
bude štartovať výber Slovenska proti zahraničným súperom. 
 

 
K bodu 3 – došlá pošta 

• Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o pridruženie klubu BOXING 
TEAM Dubnica nad Váhom. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie 
klubu a splnil tak podmienky pridruženia.  

  
UZNESENÍM č. 16/2019 

Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu BOXING TEAM Dubnica nad Váhom 
k SBF. (Všetci členovia hlasovali ZA).  

 
 

• Generálna sekretárka informovala o možnej spolupráci s leteckou spoločnosťou 

Pelikán, ale nakoľko ich ponuka sa zdá cenovo nevýhodná, táto možnosť bola 

zamietnutá. Všetci členovia VV hlasovali proti tejto ponuke.  

• Slovenská boxerská federácia obdržala email od Slovenského olympijského 

a športového výboru s možnosťou modernizácie a rekonštrukcie športovej 

infraštruktúry. V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k 

Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 

2019 – 2021 budú v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 mil. eur, ktoré budú 

poskytnuté Slovenskému olympijskému a športovému výboru na modernizáciu, 

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Za týmto účelom Slovenský 

olympijský a športový výbor ako strešná organizácia slovenského športové hnutia 

vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. SBF ako športový zväz sa zapojí 

do tejto výzvy ako možnosti získania súťažných ringov pre kluby SBF, ktoré o ring 

prejavia záujem. Každý klub SBF si musí byť vedomý skutočnosti, že ak aj ring získa, 

musí tento aj uskladniť a to vo svojich priestoroch. GS SBF vyzve kluby k nahláseniu 

záujmu. Na túto reakciu je stanovený čas do 31.7.2019. 

 

• GS SBF predniesla žiadosť klubu BC Slovakia Bratislava o pridelenie kola MLB na ich 

stanovený májový termín v roku 2020. VV SBF túto žiadosť zamieta, nakoľko pravidlá 

pre prideľovanie súťaží SBF platia pre všetky kluby rovnako. To znamená, že ŠTaMK 



v spolupráci s TMK najprv vypracuje návrh športového kalendára, ktorý sa s klubmi 

prediskutuje na decembrovom AZO a potom budú kluby vyzvané na podávanie 

záujmu o usporiadanie jednotlivých súťažných akcií.  

 

 

K bodu 4 – Diskusia k návrhu na zvýšenie počtu aktívnych športovcov 

Predseda ŠTaMK SBF, Ján Brandejs na základe poverenia VV SBF predložil k 

pripomienkovaniu návrh Propozícií o prípravných stretnutiach, ktoré by si kluby mohli 

organizovať po splnení ohlasovacej povinnosti a pod. 

Z diskusie vzišlo pripomienok, ktoré ŠTaMK SBF zapracuje a predloží k schváleniu per rollam, 

tak aby boli propozície k Prípravným stretnutiam schválené k 1.9.2019 a kluby tak mohli 

organizovať stretnutia v rámci podujatí SBF. 

Pán Brandejs po schválení VV SBF zašle členom hnutia stručné vysvetlenie k týmto 

podujatiam, ktoré navýšia počet aktívnych športovcov. 

 

K bodu 5 – Zmeny pravidiel boxu 

Väčšina zmien pravidiel, ktoré zaviedla AIBA v tomto roku sa týka medzinárodných súťaží. 
SBF zapracuje do svojich pravidiel zmenu o veľkosti rukavíc, keď už aj v kategórii st.dorastu 
musia boxeri v hmotnostnej kategórii 69kg a vyššie boxovať v 12 uncových rukaviciach. Toto 
pravidlo bude platiť už od jesennej časti sezóny 2019.  
 
 
K bodu 6 – reprezentácia  

Hlavný reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že organizačne 

zabezpečil výjazd reprezentácie žiakov na ME, ktorých povedú tréneri František Horňák 

a Andrej Horný. Nominovaní boxeri (schválení na predošlom VV) absolvovali v Nitre 3-

dňový sparingový kemp spolu s reprezentáciou ČR a viacerými boxermi z klubov SBF. Ďalší 

sparingový zraz sa konal 25.7., kde boli výprave odovzdané aj všetky náležitosti a inštrukcie 

k vycestovaniu. 

Ďalej Pavol Hlavačka predniesol návrh TMK na nomináciu na medzinárodný turnaj AIBA 

ml.dorastu Nations Cup v Srbsku (Vrbas 11.-17.8.2019) . Tréneri Ladislav Horváth, Rafael 

Horváth, boxeri: 46kg Samuel Zupko (BK Ždaňa), 54kg Samuel Horváth, 60kg Roman 

Horváth, 63kg Ladislav Horváth (všetci ŠB Levice), 57kg Adolf Staněk (ŠKP BA).  

Ďalej Pavol Hlavačka predniesol nomináciu na ME st.dorastu (2.-12.9.2019) v Sofii. Trénerom 

výpravy bude Ing. Tibor Hlavačka, nominovaní športovci: 48kg dievčatá -  Nicole Ďuríková 

(BC Triebeľ), 49kg Lukáš Lorinc, 60kg Miroslav Herceg, 69kg Marián Mišalko (všetci ŠKP BA), 

75kg Lukáš Fernéza (BC Zlaté Moravce), rozhodca Martin Zajac (v prípade schválenie od 

EUBC). Financovanie: boxeri Fernéza a Herceg na náklady SBF, boxeri Ďuríková, Lorinc 

a Mišalko budú mať ubytovanie financované z klubov. Návrh financovania bol dopredu 



s klubmi prejednaný. Zároveň uviedol, že na sústredenie klubu ŠKP Bratislava na Štrbskom 

plese 28.7.-4.8. prizval aj Nicole Ďuríkovú a Lukáša Fernéza v rámci ich prípravy na ME. 

Ďuríková sa zúčastniť nemôže, pretože je v tom čase na sústredení v Bulharsku, Fernéza sa 

sústredenia zúčastní.  

Ďalej Pavol Hlavačka predniesol nomináciu na MS mužov (5.-22.9.2019) v Jekaterinburgu 

v Rusku, ktoré sú tento rok bez kvalifikačných kritérií, teda otvorené. Tréneri Pavol Hlavačka 

a Tomáš Kovács, boxeri: 57kg Viliam Tankó (KO GA), 63kg Michal Takács (ŠKP BA), 75kg 

Andrej Csemez (KO GA), 81kg Matúš Strnisko (ŠKP BA), 91kg Dávid Michálek (ABC 

Malacky). Nakoľko je toto podujatie finančne veľmi náročné, tak VV SBF oslovil o spoluprácu 

pri financovaní vrcholové strediská ŠCP a NŠC, v ktorých sú športovci zaradení. Ubytovanie 

trénera Pavla Hlavačku a boxerov Takácsa a Strniska tak bude hradiť ŠCP a ubytovanie 

trénera Tomáša Kovácsa a boxerov Tanka, Csemeza a Micháleka bude hradiť NŠC.  

UZNESENÍM č. 17/2019 
Výkonný výbor SBF schvaľuje všetky nominácie na podujatia tak, ako boli prednesené 

(všetci členovia hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL).  
 

Ďalej Pavol Hlavačka slovne vyhodnotil účinkovanie našej seniorskej reprezentácie na 

Európskych hrách v Minsku, ktoré boli pre box zároveň ME. Vďaka bronzu Csemeza 

a 5.miestu Strniska sa box stal opäť jedným z najúspešnejších slovenských športov na tomto 

najväčšom multišportovom podujatí v Európe, čo sa mu podarilo aj pred 4 rokmi v Baku, kde 

bronz vybojoval Tankó.  

Ďalej Pavol Hlavačka informoval, že aj vďaka výborným výsledkom z otvorených M-EÚ 2018 

a EH 2019 sa mu podaril vybaviť tréningový kemp 21.-26.8. 2019 v olympijskom centre Veľkej 

Británie v Sheffielda, na ktorom sa v rámci prípravy na MS zúčastnia okrem reprezentácie 

Anglicka aj reprezentačné výbery USA, Španieľska a Talianska. Financovanie našich boxerov 

bude z ich dotácií Top Tímu (vybraných športovcov).  

 

K bodu 7 – odmeny trénerov a športovcov v prvom polroku 2019 

SBF bude vyplácať trénerské odmeny za odvedenú prácu v reprezentácii (netýkajú sa 

hlavného reprezentačného trénera) v 1.polroku 2019 podľa schválených kritérií a rozpočtu 

SBF (podujatie 3.-5. dní 100 Eur, podujatie nad 5 dní 200 Eur) pre trénerov, ktorí boli 

nominovaní VV SBF na dané podujatia v pláne a rozpočte SBF. Odmeny za ME žiakov sa 

vykonajú po ich absolvovaní. Jednotliví tréneri budú vyzvaní, aby dané odmeny faktúrovali. 

T. Hlavačka 400 Eur  (ME do 22 rokov - Vladikavkaz 7.-18.3.2019, Európske hry Minsk 18.6.-

2.7. 2019),     T. Kovács 300 Eur  ( Euro Cup Bosna 26.-30.3.2019 , Európske hry Minsk 18.6.-

2.7. 2009). R. Horváth  200 Eur (ME ml.dorast Galati 23.5.-2.6.2019) L. Horváth 200 Eur  (ME 

ml.dorast Galati 23.5.-2.6.2019), F. Horňák 200 Eur (ME žiakov Tbilisi 2.-12.8.2019), A. Horný 

200 Eur (ME žiakov Tbilisi 2.-12.8.2019 )  



Taktiež sa budú postupne vyplácať odmeny za dosiahnuté športové úspechy v 1.polroku 2019 

pre boxerov, kde podľa schválených kritérií prináležia nasledovné odmeny: Csemez 800 Eur 

za bronz EH, Jedináková 500 Eur za bronz na ME do 22 rokov, Strnisko 300 Eur za 5.miesto na 

EH a Zold 100 Eur za bronz na MT AIBA Grand Prix Ústí n/L. Odmeny budú vyplatené ako 

finančné ceny zo súťaží.  

UZNESENÍM č. 18/2019 
Výkonný výbor SBF schvaľuje všetky uvedené odmeny trénerov a športovcov  

(všetci členovia hlasovali ZA) 
 

K bodu 8 - rôzne 

 
Prezident SBF Tomáš Kovács odprezentoval opätovne spustený pravidelný projekt  SOŠV: 

UKÁŽ SA! Ambasádorom je prezident SBF Tomáš Kovács. Do projektu sme nahlásili mladé 

talenty a to v oboch kategóriách. 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 Zupku a za športový tím klub Škola boxu Levice. 

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. do 31. augusta 2019 na internetovej stránke Ukáž 

sa!  

 

GS SBF Ivana Dostálová na poverenie prezidentom SBF, Tomášom Kovácsom požiadala 

písomnou formou členov SBF o hlasovanie mimo zasadnutia VZ SBF – spôsobom per rollam 

elektronickým hlasovaním, vo veci: 

 

Prerokovanie záverečnej správy audítora spracovanej na základe auditu výročnej správy 

SBF za rok 2018 

Výsledky hlasovania, ako aj zápisnica per rollam a záverečná správa budú poslané 

v prílohách emailu elektronickou formou. 

 

 

V Bratislave, 26.7.2019                                                            zapísal:  Ivana Dostálová 
 
 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                     schválil:  Tomáš Kovács 
 

 



 
 


