
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Matúškovo, 30.10.2019, 10:00 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
Michal Franek  
MUDr. Pavol Varga 
Mgr. Peter Seriš 

 
 

 

Ospravedlnení:   Gabriel Kišš 
Mgr. Zuzana Krajčírová 
Radoslav Kotlár 
Mgr. Patrik Hrbek 
 
 

Sekretariát SBF:   Ivana Dostálová 
 

 
 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
     
 
• 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. Došlá pošta 

3. Príspevok klubom za aktívnych športovcov 

4. Príprava M-SR mužov, žien a st. dorastu 

5. Príprava ukončenia ligovej sezóny 

6. Aktív oddielov 

7. Dotácia na ringy pre SBF 

8. Rôzne 

 

 

 
 
 



K bodu 2 – Došlá pošta 
 
Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o pridruženie klubu Gobola GYM G.G. 
Bratislava. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie klubu a splnil tak 
podmienky pridruženia.  

  
UZNESENÍM č. 23/2019 

Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu Gobola GYM G.G. k SBF. (Všetci 
členovia hlasovali ZA).  

 
Generálna sekretárka Ivana Dostálová informovala o emaily pána Ladislava Horvátha, ktorý 
dňa 15. októbra napísal 6 návrhov na zmeny v súťažiach SBF na prerokovanie výkonným 
výborom. Tieto návrhy boli všetky prerokované a všetky odpovede aj zaslané pánovi 
Horváthovi na jeho email. 

 
GS Ivana Dostálová ďalej informovala o došlej pošte od pána Triebeľa ohľadom Galavečera 

100 rokov boxu na Slovensku, ktorý v poslednom emaile žiadal aj vysvetlenie situácie do 

zápisu VV SBF.  

Prvý email písal p. Peter Triebeľ dňa 7.10.2019 na SBF s dotazom -  prečo Jessica Triebeľová nebola 

zaradená do zápasov na Galavečeri 100 rokov boxu na Slovensku. Odpoveď SBF prišla mailovou 

komunikáciou dňa 8.10., kde bolo uvedené, že SBF nemala informáciu o tom, že Jessica je už 

pripravená na súťažný medzinárodný zápas, ale nakoľko je na druhý deň 9.10. zasadnutie prípravného 

výboru ku gala, tak môže SBF v tom prípade ešte skúsiť zohnať súperku, len potrebuje vedieť aktuálnu 

hmotnostnú kategóriu Jessicy, prípadne v danej veci môže pomôcť aj pán Triebeľ, pokiaľ by mal návrh 

na jej súperku. Následne to isté referoval pánovi Triebeľovi telefonicky prezident SBF Tomáš Kovács, 

ktorý pripomenul, že informácie mal viac krát také, že Jessica vynecháva súťaže v celom roku 2019.  

Čo sa týka pozvania Jessicy a pána Triebeľa ako hosťa, tak obaja boli na zozname hostí, ktorým bola 

plánovaná pozvánka, ktorá sa schvaľovala práve na zasadnutí prípravného výboru dňa 9.10. O tejto 

skutočnosti prezident SBF pána Triebeľa taktiež informoval, no pán Triebeľ sa vyjadril, že žiadnu 

pozvánku mu SBF už nemusí posielať, že má už s Jessicou iný program.  

Posledný dotaz ktorý bol neskôr v maile zo dňa 15.10. sa pán Triebeľ pýtal aj na to, prečo pozvánka 

niektorým klubom prišla a im nie. Odpoveď: SBF združuje aktuálne 93 klubov, no nie všetky sú 

aktívne. VV SBF rozhodol poslať pozvánku pre 2 osoby všetkým klubom, ktoré spĺňali kritérium 

aktivity (účasť na 3 podujatiach SBF za posledný rok) k poslednému hlasovaniu VZ SBF, ktoré bolo 

formou per rollam 4.7.2019. Ďalší zoznam pozvaných hostí sa riešil po konzultácii športového 

manažéra SBF s viacerými aktívnymi funkcionármi a jeho tvorba trvala niekoľko dní. Definitívne bol 

schválený dňa 9.10. na spomínanom prípravnom výbore a figuroval na ňom aj pán Peter Triebeľ 

a Jessica Triebeľová. Ako však už bolo spomínané vyššie, pán Triebeľ v telefonickom rozhovore deň 

predtým informoval pána prezidenta SBF Tomáša Kovácsa, že majú už iný program a pozvánka 

nemusí byť ani posielaná. 

O celej záležitosti sa informoval aj riaditeľ VŠC Dukla BB pán Benčík. SBF pozvala pána Benčíka na 

zasadnutie VV SBF 30.10. , aby s ním danú záležitosť prejednala. Nakoľko sa pán Benčík nemohol 

z pracovných dôvodov zúčastniť, tak VV SBF ho pozve na svoje najbližšie zasadnutie a rovnako pozve 

aj pána Triebeľa, aby sa celá vzniknutá situácia, ktorá SBF úprimne mrzí, doriešila na osobnom 

stretnutí a bola potvrdená spolupráca Dukla BB – SBF  a plán prípravy a akcií smerom ku kvalifikácii 



na OH. V prípade potreby je spoločné stretnutie možné aj na pôde VŠC Dukla v Banskej Bystrici, 

o čom bude pána Triebeľa telefonicky informovať prezident SBF Tomáš Kovács. VV SBF má záujem 

udržať dobré vzťahy s p. Petrom Triebeľom a o to viac vníma celú vzniknutú situáciu ako nešťastnú. 

Prioritou je úspešná kvalifikácia Jessicy na OH a k tomu musí smerovať aj vzájomná komunikácia.  

 

Ďalší list adresovaný SBF bol od pána Gabriela Kocsisa, ktorý trénuje v USA, so žiadosťou 

o povolenie reprezentovať Slovenskú Republiku na Olympijskom kvalifikačnom turnaji, 

ktorý sa uskutoční v marci 2020 v Londýne. VV SBF konštatoval, že v národnom športovom 

zväze ktorý sa riadi Zákonom o športe nemôže byť nominovaný do reprezentácie SR niekto 

na základe dopisu, prípadne videozáznamov z tréningu. SBF zašle pánovi Kocsisovi 

odpoveď s vysvetlením podmienok pre reprezentáciu SR. 

Pán Brandejs predložil pred VV SBF žiadosť o výnimku pre športovcov, ktorí sa stali 

voľnými hráčmi po ukončení členstva BC Ružinov 821 a žiadali preregistráciu do Box Team 

Dubnica. Výnimka sa týkala úhrady členského pre rok 2019 športovcov (Peter Polník, Andrej 

Šurina, Štefan Šimkulič, Miroslava Gronská, Jakub Martinka) nakoľko túto povinnosť nemali 

splnenú. VV SBF pána Brandejsa upozornil, že podobná výnimka v minulom roku bola 

udelená športovcom SBF všeobecne, ale na základe schválenia Valným zhromaždením. VV 

SBF vzniknutá situácia mrzí, no nie je v jeho kompetencii udeliť výnimku tohto druhu 

a nemôže porušiť Stanovy SBF. 

Pán Brandejs taktiež predložil k schváleniu žiadosť o reamaterizáciu pána Mária Zábojníka, 

ktorý v žiadosti o reamaterizáciu dodal všetky potrebné prehlásenia a splnil všetky 

podmienky, pričom nič nebráni v návrate do olympijského boxu a registrácii v SBF. Pán 

Zábojník bol upozornený, že v prípade ďalšieho štartu v profesionálnom boxe bude jeho 

registrácia zrušená a ďalší návrat do olympijského ringu mu nebude umožnený. 

 

UZNESENÍM č. 24/2019 
Výkonný výbor SBF schvaľuje žiadosť o reamaterizáciu Mariána Zábojníka. (Všetci 

členovia hlasovali ZA).  
 

 
 

K bodu 3 – Príspevok klubom za aktívnych športovcov 

Športový manažér Ján Brandejs zašle klubom na kontrolu tabuľku aktívnych športovcov za 

obdobie 1.10. 2018 – 30.9. 2019 . Po kontrole bude klubom prerozdelená zákonná čiastka 

18330 Eur podľa počtu ich aktívnych športovcov (športovci do 23 rokov, ktorí sa minimálne 

3x za dané obdobie zúčastnili na akcii SBF – II.SLB, MLB, MSR). Zmluvu na poskytnutie 

príspevku s povinnosťou daný príspevok zúčtovať zašle klubom GS SBF Ivana Dostálová. 

 



K bodu 4 – Príprava M-SR mužov, žien a st. dorastuŠportový manažér Ján Brandejs 

prekonzultoval s VV SBF organizačné pokyny k MSR ako aj kritériá a podmienky k štartu 

podľa Propozícií Majstrovstiev SR.  

 

K bodu 5 – Príprava ukončenia ligovej sezóny 

Na 4.kole MLB 9.-10. 11. 2019 bude ukončená ligová sezóna 2019, na ktorej budú ocenené 

kluby aj za II.SLB. VV SBF spolu s hlavným organizátorom podujatia Michalom Franekom 

prejednal organizačné záležitosti a zabezpečenie cien.  

 
 
K bodu 6 – Aktív oddielov 

Aktív oddielov SBF sa uskutoční počas MSR mužov, žien a st.dorastu v Nitre dňa 30. 11. 

2019 o 10.hodine v zasadacej miestnosti športovej haly Olympia. Účasť majú povolenú 

zástupcovia oddielov a komisií SBF so zaplateným členským príspevkom SBF. V programe 

bude v bode 1. Príprava súťažného kalendára SBF na rok 2020 a v bode 2. Rôzne.  

 

K bodu 7 – Dotácia na ringy SBF 

GS Ivana Dostálová informovala, že na základe výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej 

infraštruktúry zo dňa 17.7.2019, bola odbornou komisiou vedenou novým viceprezidentom 

SOŠV pre infraštruktúru a investície Martinom Kohútom schválená podpora predloženého 

projektu  SBF na boxerské ringy. VV SBF bude kontaktovať kluby, ktoré sa do výzvy SBF pre 

získanie ringu zapojili a dohodne s ich zástupcami osobné stretnutie, na ktorom budú 

vysvetlené podmienky zmluvy pre získanie ringu od SBF.  

K bodu 8 – Rôzne 

Predseda ŠTaMK SBF Ján Brandejs, predložil Návrh na ocenenie SBF na Zlatú rukavicu (od 

TJ BK Ždaňa) pre Petra Jachmana za dlhoročnú prácu v boxe na základe životného jubilea. 

 
UZNESENÍM č. 25/2019 

Výkonný výbor SBF schvaľuje návrh na ocenenie Petra Jachmana za dlhoročnú prácu 
v boxe na základe jeho životného jubilea. 

(Všetci členovia hlasovali ZA).  
 

 

V Bratislave, 4.11.2019                                                            zapísal:  Ivana Dostálová 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                     schválil:  Tomáš Kovács 


