Zápisnica z Aktívu zástupcov oddielov SBF
30. 11. 2019 o 10.hod. športová hala Olympia - Nitra

Účasť:

26 účastníkov z 18 oddielov SBF + členovia KR, TMK, ŠTaMK
Prezenčná listina je prílohou zápisnice

Program:

1, príprava kalendára SBF 2020
2, rôzne

Zúčastnených privítal Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., ktorý bol VV SBF poverený viesť AZO s úlohou
zapisovateľa. Rovnako privítal prezidenta SBF Tomáša Kovácsa, generálnu sekretárku SBF Ivanu
Dostálovú, členov komisií a športového manažéra a predsedu ŠTaMK Jána Brandejsa. Za overovateľa
bol určený Pavol Švec.
K bodu 1,
Pavol Hlavačka odprezentoval prítomným návrh kalendára a vysvetlil drobné zmeny oproti roku
2019. Návrh kalendára bol klubom zaslaný aj vopred emailom. K návrhu kalendára nemal nikto
pripomienky. ŠM Ján Brandejs pripomenul, že všetky kluby budú vyzvané na nahlasovanie si záujmu
o jednotlivé podujatia.

K bodu 2,
Diskusia prítomných sa zaoberala hlavne kvalitou a zdvihnutím účasti slovenských i zahraničných
klubov na MLB, ako aj II.SLB. K tejto téme zaslal diskusný príspevok emailovom formou aj pán Ivan
Zelenák. Priamo na AZO sa do diskusie postupne zapojili viacerí prítomní – Andrej Horný, Michal
Jurkovič, Martin Zajac, Miroslav Kovaľ, Pavol Švec, Tomáš Kovács, Ladislav Horváth, Tibor Hlavačka,
Pavol Hlavačka, Ján Brandejs a Peter Jachman. Okrem MLB a II.SLB otvoril Pavol Švec diskusiu aj
o možnosti organizácie turnaja EUBC na Slovensku, Andrej Horný o možnom sponzoringu pre SBF,
Ladislav Horváth o reprezentácii.
Z celej diskusie, ktorá sa niesla v slušnej atmosfére sa prítomní uzniesli na nasledovných
odporúčaniach pre VV SBF:
1, Manažér SBF by mal pri nahlasovaní boxerov na MLB zverejňovať obsadenie jednotlivých
hmotnostných kategórií bez mien, aby mohli kluby predísť zbytočnému vycestovaniu svojho
boxera, keď nemá súpera.

2, Finančné prostriedky, ktoré SBF doteraz používala na finančné ceny pre medailové umiestnenia
v MLB v súťaži kde štartovalo aspoň 10 družstiev SBF (1.miesto 600 Eur, 2.miesto 400 Eur, 3.miesto
200 Eur), navrhuje AZO prerozdeliť podľa účasti a nie podľa umiestnenia. Ročne ide o sumu
približne 4000 – 5000 Eur, ktorú VV SBF zakotví do rozpočtu SBF. Táto suma by sa mala po novom
rozdeliť medzi kluby podľa počtu športovcov, ktorí mali počas roka minimálne 3 aktívne účasti na
MLB (nie len nahlásenie, ale fyzickú účasť v dejisku MLB).
3, Na MSR mužov budú pripustení iba boxeri, ktorí mali počas roka aspoň 1 účasť na MLB (ráta sa aj
nahlásenie v prípade, že boxer nemal súpera). Výnimku je možné udeliť hlavne v prípade
dlhodobého zranenia, alebo oprávnených reprezentačných povinností.

Zapísal: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

Overil: Pavol Švec dňa 7. 12. 2019

