
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Matúškovo, 09.01.2020, 09:00 hod. 

 
 

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

Ospravedlnení:   Gabriel Kišš 
Michal Franek 
Radoslav Kotlár 
Mgr. Peter Seriš 
 

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. uzávierka roka 2019  
4. návrhy z AZO 12/2019  
5. športový kalendár SBF 2020 
6. tvorba rozpočtu SBF 2020 
7. aktualizácia dokumentov 
8. reprezentácia 

 
K bodu 2 – došlá pošta 
 
Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o pridruženie klubuŠK Miko – CVČ 
Dúha. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie klubu a splnil tak podmienky 
pridruženia.  

 
 

UZNESENÍM č. 1/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubuŠK Miko – CVČ Dúhak SBF. 

(Všetci členovia hlasovali ZA).  



 
Generálna sekretárka Ivana Dostálová informovala o emaily pána Tomáša a Davida Zolda 
z klubu BOX TEAM Lučenec ohľadom záujmu boxerský ring, na základe výzvy z roku 2019.  
Akonáhle bude príspevok na boxerské ringy poukázaný na SBF, tak SBF bude iniciovať 
stretnutie s klubmi, ktoré prejavili o ring záujem, uprednostnené budú kluby ktoré poslali 
žiadosť v riadnom termíne.  Klubu BT Lučenec bude zaslaná odpoveď. 
 
Ján Brandejs predložil žiadosť o rozšírenie ŠTaMK SBF o dvoch členov komisie. Marcela 
Zajacová a Ing. Tomáš Dittinger majú záujem prispieť k práci v komisii. 
 

UZNESENÍM č. 2/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Ing. Tomáša Dittingera a Marcelu Zajacovú  

za členov ŠTaMK SBF. 
(Všetci členovia hlasovali ZA).  

 
GS Ivana Dostálová ďalej informovala o pozvánkez Konfederácie športových zväzov, ktorá 
na spoločnom stretnutí delegátov zväzov vo štvrtok 9. januára 2020 o 13,00 hod.  v aule 
bývalej TŠ na Junáckej ul. V Bratislave, na mimoriadnom valnom zhromaždení ukončí 
takmer 30 ročnú činnosť KŠZ SR. Tohto valného zhromaždenia sa zúčastní člen VV pán Mgr. 
Peter Seriš.  

Prezident SBF Tomáš Kovács informoval o komunikácii s boxerom Gabrielom Kocsisom, 
ktorý má slovenské občianstvo, no dlhodobo trénuje a boxuje v USA. Pán Kocsis má záujem 
reprezentovať SR a požiadal o povolenie na účasť na MT Bocskai Memorial v Debrecíne. 
Nakoľko sa reprezentácia SBF tento rok tohto turnaj nezúčastňuje (v tom termíne je 
plánovaný sparing kemp s boxermi z Ukrajiny), tak bude pánovi Kocsisovi umožnený štart 
po splnený všetkých potrebných úkonov na vlastné náklady v kategórii +91kg.  

K schváleniu štatútu Komisie rozhodcov pre rok 2020 poslal svoj návrh aj predseda KR SBF 
Peter Jachman. 

UZNESENÍM č. 3/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje štatút KR SBF pre rok 2020. 

(Všetci členovia hlasovali ZA). 

K bodu 3 – uzávierka roka 2019 

Zo športového hľadiska dosiahla SBF šiesty rok po sebe medailové umiestnenie na 
niektorom z vrcholných podujatí, opätovne aj v hlavnej seniorskej kategórii. 
Najvýznamnejšími výsledkami v roku 2019 bola bronzová medaila Andrej Csemeza 
a 5.miesto Matúša Strniska na Európskych hrách, čím sa box stal opäť jeden 
z najúspešnejších slovenských športov na tomto najväčšom multišportovom podujatí 
v Európe. Ďalšou medailou bol bronz Miroslavy Jedinákovej na ME do 22 rokov. 

Na domácej scéne opäť stúpol počet športovcov zapojených do súťaží SBF, no v tomto 
meradle stále zaostáva za masovejšími športmi, čo je najväčším mínusom pri výpočtoch 
dotácie ministerstva ŠVVaŠ. Nedostatky najvyššej súťaže MLB boli prerokovávané na AZO. 

Z ekonomického hľadiska v roku 2019 hospodárila SBF s vyrovnaným rozpočtom bez 
zadlženia.  

K bodu 4 – návrhy z AZO 12/2019 



VV SBF sa zaoberal návrhmi, ktoré odporúčal Aktív zástupcov oddielov v decembri roku 
2019 a to: 

- Po spracovaní nahlásení klubov k MLB zverejní športový manažér tabuľku 
s hmotnostnými a vekovými kategóriami 
 

- Podmienkou štartu na MSR v mužskej kategórii je povinná minimálne jedna účasť na 
MLB 2020. Výnimku je možné udeliť hlavne pri odôvodnenom dlhodobom zranení, 
alebo reprezentačných povinnostiach. 

- SBF na základe aktivity klubov a počtu ich športovcov v turnajoch MLB 2020 rozdelí 
po splnení nižšie uvedených podmienok 4 500,00 EUR (slovom „štyritisícpäťsto“ 
EUR). Daná suma sa rozdelí alikvotne podľa počtu športovcov po ukončení 4.turnaja 
MLB. Finančná cena bude počítaná v prípade ak: a) športovec bol riadne 
zaregistrovaný na podujatí (nahlásenie nie je postačujúce), b) športovec sa zúčastnil 
na 3 turnajoch MLB 2020 

-  
UZNESENÍM č. 4/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje návrhy a AZO SBF. 
(Všetci členovia hlasovali ZA). 

 

K bodu 5 –športový kalendár SBF 2020 

Športový kalendár SBF pre rok 2020 bol predložený športovým manažérom SBF Jánom 
Brandejsom a schválený výkonným výborom SBF. 

UZNESENÍM č. 5/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje športový kalendár SBF pre rok 2020. 

(Všetci členovia hlasovali ZA).  
 

K bodu 6– tvorba rozpočtu SBF 2020 

Ministerstvo ŠVVaŠ pridelilo na rok SBF dotáciu 137.105 Eur, z čoho bude 15% použitých na 
prevádzku zväzu, 20% na rozvoj talentovanej mládeže, 25% na reprezentáciu, 15% na 
dotáciu pre aktívnych športovcov do 23 rokov, 25% na ostatnú činnosť. VV diskutoval 
o návrhu rozpočtu jednotlivých položiek. Návrh bude spracovaný a schvaľovaný na 
najbližšom zasadnutí VV SBF. 

Dotácie na Top Tím (vybraní športovci) doposiaľ neboli zverejnené. 

 

K bodu 7 – aktualizácia dokumentov 

Predseda ŠTaMK SBF Ján Brandejs predložil prítomným členom VV SBF k schváleniu 
aktualizácie dokumentov SBF: Súťažný poriadok boxu pre rok 2020, Propozície II. Slovenskej 
ligy boxu, Propozície Medzinárodnej ligy boxu, Propozície Majstrovstiev SR, Propozície 
Prípravných stretnutí SBF a Štatút ŠTaMK SBF.  

ŠTaMK po schválení dokumenty zverejní na webe SBF a o zmenách informuje hnutie. 

 



UZNESENÍM č. 6/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Súťažný poriadok boxu, Propozície II. SLB, Propozície 

MLB, Propozície Majstrovstiev SR, Propozície Prípravných stretnutí SBF a Štatút 
ŠTaMK SBF pre rok 2020. 

(Všetci členovia hlasovali ZA).  
 

K bodu 8 – reprezentácia 

Hlavný reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predložil k VV Plán reprezentácie 
na rok 2020, ktorý bol vopred zaslaný členom TMK na pripomienkovanie.  

UZNESENÍM č. 7/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Plán reprezentácie pre rok 2020. 

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

Pavol Hlavačka predniesol nomináciu na Olympijskú kvalifikáciu Londýn 11.-25.3.2020: 
56kg Viliam Tankó, 63kg Michal Takács, 75kg Andrej Csemez, 81kg Matúš Strnisko, 91kg 
Dávid Michálek, 60kg Jessica Triebeľová. Tréneri -  Pavol Hlavačka, Tomáš Kovács, Peter 
Triebeľ, Aleksei Evdokimov (osobný tréner Jessicy Triebeľovej).  
Financovanie účasti: boxeri + hlavný tréner P.Hlavačka z rozpočtu SBF, osobní tréneri Tomáš 
Kovács, Peter Triebeľ, Aleksei Evdokimov z dotácií Top Tímu.  
 

UZNESENÍM č. 8/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Nomináciu na Olympijskú kvalifikáciu  

Londýn ako i uvedené financovanie účasti. 
(Všetci členovia hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL).  

 
Ďalej Pavol Hlavačka informoval o zložitom procese nahlásenia výpravy na olympijskú 
kvalifikáciu, pod ktorou prevzal záštitu MOV, čím sa zmenili všetky byrokratické 
a administratívne povinnosti oproti minulým zvyklostiam pod AIBA. Na mnoho 
dokumentov je potrebný súhlas SOŠV, ktorý poveril Pavla Hlavačku vybavovaním týchto 
záležitostí.  
 
Nomináciu na Olympijskú kvalifikáciu si vyslúžil aj rozhodca JUDr. Radoslav Šimon, 
ktorého MOV nominoval na ázijský kvalifikačný turnaj do Číny.  
 
Ďalej Pavol Hlavačka informoval o príprave na Olympijskú kvalifikáciu. Mužov čaká 
sústredenie v Liptovskom Jáne, sparingový kemp s boxermi z Ukrajiny, prípravné zápasy 
v Maďarsku, MLB, sústredenie v Anglickom inštitúte športu v Sheffielde s anglickou 
reprezentáciou. Jessica Triebeľová absolvuje turnaj v Srbsku, sústredenie v Taliansku 
a Poľsku, prípadne iné akcie plánované osobným trénerom. Náklady na prípravu 
nominovaných športovcov budú hradené z dotácií Top Tímu, alebo z ich príslušných 
vrcholových stredísk (ŠCP, NŠC, Dukla BB).  

 
 

V Bratislave, 10.01.2020                                                            zapísal:  Ivana Dostálová 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                     schválil:  Tomáš Kovács 


