
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 
Matúškovo, 05.02.2020, 10:00 hod. 

 
 

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

Ospravedlnení:   Gabriel Kišš 
Michal Franek 
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 Dostálovúa 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.Schválenie rozpočtu na rok 2020 

   4. Schválenie HŠP vybraných športovcov 

   5. Reprezentácia 

   6. Príprava 1.kola MLB 

   7. Rôzne  

 

K bodu 2 – došlá pošta 
 
-Predseda ŠTaMK SBF Ján Brandejs informoval o prijatej žiadosti od Underground BC, ktorý 
žiada SBF o podporu resp. o schválenie účasti rozhodcov SBF počas turnajov „Nedeľnej ligy 
boxu.“ VV SBF žiadosť prediskutoval, žiaľ finančne podporiť NLB nedokáže. Rozhodcovia, 
v prípade, že budú predsedom Komisie rozhodcov uvoľnení, na podujatí môžu vykonávať 



činnosť podľa pravidiel boxu. VV SBF poveril p. Brandejsa odpoveďou a vysvetlením p. 
Malíkovi z Underground BC. 
 
-GS Ivana Dostálová informovala o EUBC fóre, ktoré sa bude konať dňa 29.februára 2020 
v Talianskom meste Assisi, na ktorom sa zúčastní za SBF JUDr. Radoslav Šimon.  
 

UZNESENÍM č. 9/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje JUDr. Radoslava Šimona ako zástupcu SBF na fóre EUBC 

(Všetci členovia hlasovali ZA). 

 

 
K bodu 3 - Schválenie rozpočtu na rok 2020 

Rozpočet SBF vo výške 137 105 Eur je rozdelený podľa Zákona na výdavky na sekretariát vo 
výške 15%, talentovanú mládež do 23 rokov vo výške 20%, reprezentáciu vo výške 25%, 
dotáciu pre aktívnych športovcov do 23 rokov vo výške 15% a ostatné výdavky vo výške 
25%. Schválený rozpočet je prílohou tejto zápisnice.  

UZNESENÍM č. 10/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Rozpočet SBF na rok 2020 (v prílohe) 

(Všetci členovia hlasovali ZA). 

 

 
K bodu 4 – Schválenie HŠP vybraných športovcov 
 
Ministerstvo ŠVVaŠ zaradilo do Top Tímu (vybraní športovci) na základe výsledkov z rokov 
2018 a 2019 nasledovných športovcov SBF: 
Andrej Csemez, Matúš Strnisko, JessicaTriebeľová, Miroslava Jedináková, Dávid Michálek, 
Lukáš Fernéza, Michal Takács. 
 
Na poukázanie dotácie Top Tímu na ich prípravu je potrebné vypracovať Harmonogram 
športovej prípravy (HŠP), ktorý musí byť schválený VV SBF a musí prejsť oponentúrou 
a schválením vrcholového rezortného strediska jednotlivých športovcov (Strnisko, Takács, 
Jedináková – ŠCP, Csemez, Michálek, Fernéza – NŠC, Triebeľová – Dukla BB) do 14.2.2020.  
 
VV SBF prijal všetky HŠP od jednotlivých trénerov, ktoré schvaľuje a posúva na oponentúru 
na vrcholové rezortné strediská. 
 

UZNESENÍM č. 11/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Harmonogramy športovej prípravy uvedených športovcov 

zaradených do Top Tímu pre rok 2020 
(Všetci členovia hlasovali ZA). 

 
 

K bodu 5 – reprezentácia  

Na blížiaci sa turnaj AIBA pre ml. a st. dorastu – Bornemissza v Egeri navrhne TMK 
nomináciu na svojom zasadnutí hneď po skončení 1.kolo MLB. Nakoľko je turnaj 
mimoriadne finančne náročný, tak na sparingovom kempe seniorskej reprezentácie 
v maďarskom Debrecíne 5.-7.2. bude prezident SBF Tomáš Kovács rokovať so zástupcami 
maďarskej federácie o reciprocite. 

 



K bodu 6 – príprava 1.kola MLB 

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že zahraničná účasť na tomto 1.kole bude vysoká 
a v niektorých kategóriách bude mať MLB obsadenie na úrovni reprezentačného turnaja. 
Účasť nahlásila reprezentácia dorastu ČR, reprezentácia ml.dorastu z Poľska + kluby z ČR, 
Maďarska, Poľska a Ukrajiny.  

Počas MLB bude sprístupnená aj vedľajšia veľká športová hala, kde budú dva sparingové 
ringy a tréneri si tak počas MLB môžu organizovať aj sparingy pre boxerov, ktorí nenašli 
súpera, alebo budú mať len 1 zápas.  

 

K bodu 7 – rôzne 

-VV SBF sa zaoberal aj opätovným porušovaním pravidiel SBF, keď kluby SBF organizujú 
podujatia a neplnia si ohlasovacie povinnosti a nezasielajú protokoly s výsledkami. VV SBF 
nemieni brániť klubom v organizácii takýchto turnajov a má za to, že každé stretnutie je pre 
športovcov novou skúsenosťou. Kluby SBF ale musia dodržiavať pravidlá SBF tak, ako 
vyhlásili v žiadosti o pridruženie k SBF. ŠTaMK SBF upozorní kluby na dodržiavanie 
pravidiel a jednotlivých článkov dokumentov. 

-Ján Brandejs informoval VV SBF o situácii vzniknutej počas Majstrovstiev SR, keď štartoval 
športovec v ochrannej lehote, ktorú mu udelil supervisor na oblastnom kole v súťaži Českej 
boxerskej asociácie. SBF o ochrannej lehote nemala vedomosť, nakoľko športovec štartoval 
pod klubom ČBA a v čase udelenia lehoty v SBF registrovaný vôbec nebol. Predseda ŠTaMK 
SBF informoval, že intenzívne komunikuje s STK ČBA a Komisiou rozhodcov ČBA nakoľko 
vzniknutej situácii sme ako Národný zväz pre nedostatok informácii nedokázali zabrániť pre 
nedostatočnú informovanosť. Kluby štartujúce v súťažiach ČBA majú ohlasovaciu povinnosť 
sekretariátu resp. ŠTaMK SBF a veľmi často na to zabúdajú. V súčasnosti je naplánované 
stretnutie komisií ČBA a SBF, kde sa dohodne vzájomná komunikácia a pravidlá. Kluby SBF 
musia ohlásiť výjazd, ŠTaMK vystaví potvrdenie k štartu bez ktorého nebude možný štart 
a STK ČBA následne zašle protokol s výsledkami k ŠTAMK SBF. Ako zástupca ŠTaMK bude 
p. Brandejs na stretnutí trvať aj na tom, aby ČBA neregistrovala slovenských športovcov bez 
povolenia národného zväzu, teda SBF. 

 
 
 
 
 

 

V Bratislave, 06.02.2020                                                            zapísal:  Ivana Dostálová 
 
 
       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                     schválil:  Tomáš Kovács 



Rozpočet na rok 2020 – 137 105 Eur 

Prevádzka zväzu 15% - 20.566   
Sekretariát – mzdy, odvody  18.528  

Účtovníctvo 12x 100 eur 1.200  
Kancelárske potreby, telekomunikačné sl. 838  

   

   

Rozvoj talentovaných športovcov 20% - 
27.421 

  

MLB  4.kolá  
Organizácia a ceny 4x 500 eur  

2.000 Zvýšené z 300 Eur 

II.SLB organizácia 10x 100 eur  1.000  

MSR žiakov a MD organizácia a ceny 800 
Eur  

800 Zvýšenie z 500 Eur  

Turnaje a sústredenia  11.121  

Trénerská práca – repre akcie  4.500 100 Eur 3-5 dní, 200 Eur 6 a viac dní 

Zahraničná účasť na MLB 4x1000 eur 4.000 Dotácia pre usporiadateľa MLB 
(4x1000) na účasť (ubytovanie, strava) 
zahraničných účastníkov 

Turnaj Olympijských nádejí – organizácia, 
ubytovanie, strava účastníkov a ceny 

4.000  

   
   

   

Reprezentácia 25% - 34.276 
 

  

   
Vrcholné podujatia, medzinárodné turnaje 
Zrazy  a sústredenia  

34.276 Podľa plánu reprezentácie  

   

   

Šport mládeže 
Dotácia klubom 15% - 20.566 

 

20.566 Rozdelená podľa počtu aktívnych  
športovcov do 23 rokov  

   

Ostatné 25% - 34.276   
AIBA / EUBC kongresové náklady 1.500  
Majstrovstvá SR mužov + SD organizácia 
a ceny  

800 Navýšené z 500 Eur 

Grand Prix Slovakia organizácia, 
ubytovanie, strava účastníkov a ceny  

3.000 Zvyšok hradí organizátor 

Členské AIBA 500, EUBC 250 750  
Rozhodcovia na MLB 4 kolá  4.000  
Rozhodcovia na II.SLB 10 kôl 2.500  

Rozhodcovia MSR žiakov a MD 1.000  
Rozhodcovia MSR SD, mužov a žien 1.500  
Športové ceny (trofeje) MLB 0 Sponzorsky zabezpečí prezident 

SBF 

Odmeny za reprezentačné výsledky 3.000 z AIBA turnajov a vrcholných podujatí  

Činnosť reprezentácie – pracovná náplň 5.998  



hl.repre trénera  
Finančné podpora účasti na MLB 4.500 Podľa návrhu z AZO 

Rozhodcovia Olympijské nádeje  1000  

Rozhodcovia Grand Prix Slovakia 800  

Cestovné náhrady 1.000 Vrátane hl.kontrolóra 

Web doména 100  

Údržba reprezentačné auta 500  

Poštovné  250  

Manažér MLB východ 300 2x 150 Eur  

Rezerva / ostatné  1778  

 


