Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF
Matúškovo, 24.09.2019, 10:00 hod.
Zúčastnení členovia VV SBF:

Tomáš Kovács
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.
Mgr. Zuzana Krajčírová
Mgr. Patrik Hrbek
Mgr. Peter Seriš

Ospravedlnení:

Gabriel Kišš
MUDr. Pavol Varga
Radoslav Kotlár
Michal Franek

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľa
Došlá pošta
Príprava žiadosti na dotácie 2020
Zmeny dokumentov SBF
Reprezentácia
Rôzne

K bodu 2 – Došlá pošta
•

Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o pridruženie klubu BC
Ružomberok. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie klubu a splnil
tak podmienky pridruženia.

UZNESENÍM č. 19/2019
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu BOX CLUB RUŽOMBEROK k SBF.
(Všetci členovia hlasovali ZA).
•

Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o pridruženie klubu BOXING
KLUB Lednické Rovne. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie
klubu a splnil tak podmienky pridruženia.

UZNESENÍM č. 20/2019
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu BOXING KLUB Lednické Rovne k SBF.
(Všetci členovia hlasovali ZA).

GS Ivana Dostálová informovala o možnosti, prevziať si publikácie - Pamätnica II.
európskych hier Minsk 2019. Tieto publikácie sú pripravené pre všetkých členov výpravy
športového odvetvia. Naši členovia športového odvetvia si ich prevezmú od pána Romana
Bučeka, ktorý je športovým riaditeľom Slovenského olympijského a športového výboru.

K bodu 3 – Príprava žiadostí na dotácie 2020
GS Ivana Dostálová informovala o príprave žiadostí na príspevok uznanému športu pre rok
2020. Podľa § 69 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu
podáva do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Zároveň, v súlade s § 68 ods. 3
zákona o športe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zverejní na svojom webovom sídle zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne
podiely uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok, a to do 31. októbra príslušného
kalendárneho roka.
V tejto súvislosti ministerstvo pripravilo „Metodický manuál k predloženiu žiadosti
o poskytnutie príspevku uznanému športu na rok 2020“, ktorý je zverejnený spolu s
formulármi žiadosti na webovom sídle Ministerstva školstva.
Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu na rok 2020 sa predkladá ministerstvu
spolu s vyplnenými formulármi v termíne do 30.09.2019. Vzhľadom na rýchle vyplnenie
všetkých formulárov pánom Mgr. Pavlom Hlavačkom PhDr. a vyplnenie registrov aktívnych
športovcov pánom Jánom Brandejsom, tento termín odoslania žiadostí emailom a aj poštou
je k dnešnému dňu 27.09.2019 dodržaný.
K bodu 4 – Zmeny dokumentov SBF
Predseda ŠTaMK SBF, Ján Brandejs predložil VV SBF návrh zmien v Súťažnom poriadku
boxu SBF 2019 a následne aj všetkých súvisiacich dokumentov (propozície M SR, II. SLB,
MLB). Zmena bola navrhnutá na základe zmien pravidiel AOB AIBA, kde starší dorastenci
(chlapci) používajú od hmotnosti 69 kg vyššie 12 uncové rukavice.

Nakoľko sa často stáva napríklad, že k štartu na Majstrovstvách SR chýbajú boxerom
potrebné zápasy k získaniu ZKB a na II. SLB nemajú športovci súperov, ŠTaMK SBF bola
poverená k spracovaniu Propozícií k Prípravným stretnutiam (PS SBF). Ide v podstate
o verejné sparringy, ktoré môže organizovať ktorýkoľvek klub SBF a budú športovcom
riadne evidované ako zápasy SBF a taktiež sa im budú počítať do tabuľky aktívnych
športovcov – samozrejme po splnení základných podmienok (viď. Propozície Prípravných
stretnutí). Ján Brandejs predložil k pripomienkovaniu Propozície Prípravných stretnutí SBF
a zmeny v Registračnom poriadku (aktívni športovci).
UZNESENÍM č. 21/2019
Výkonný výbor SBF schvaľuje zmeny v Súťažnom poriadku SBF, Propozíciách II. SLB,
Propozíciách MLB, Propozíciách Majstrovstiev SR, Registračnom poriadku SBF
a Propozície Prípravných stretnutí SBF tak, ako boli navrhnuté.
(Všetci členovia hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL).

K bodu 5 – Reprezentácia
Reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predniesol správu trénera Ing. Tibora
Hlavačku z ME st.dorastu, na ktorých vybojoval Lukáš Fernéza 5.miesta. Správa je
zverejnená na webe SBF.
Ďalej Pavol Hlavačka vyhodnotil účinkovanie našich boxerov na MS mužov. Uviedol, že
medailu vybojovalo 15 krajín z celkového počtu 78 zúčastnených. Z Európy okrem domácich
Rusov vybojovali 3 medaile Angličania a potom už len po jednej Azerbajdžan, Arménsko,
Bulharsko a Francúzsko, čo svedčí o tom, aká je obrovská konkurencia vo svete. Naši boxeri
vybojovali 2 víťazstvá, čím sa zaradili do priemeru MS. Najlepšie umiestnenie (9.miesto –
účasť v osemifinále) vybojoval Andrej Csemez. Lepšie umiestnenie nedosiahla žiadna
z našich okolitých krajín – ani Maďarsko, Ukrajina, Poľska, Rakúska a Česko. Posledné tri
vrcholné akcie kategórie elite – Európske hry 2019, ME do 22 rokov 2019 a otvorené M-EÚ
2018 síce znamenali pre náš box medailové umiestnenie, no rozhodne sa to nedá považovať
za samozrejmosť, stále sme z hľadiska boxerskej základne a z toho vyplývajúcej kvality
a konkurencie domácej scény jeden z najväčších trpazlíkov v Európe. Zároveň Pavol
Hlavačka prediskutoval svoje názory na výkony jednotlivých boxerov a východiská do
prípravy smerom ku kvalifikácie na OH. Zdôraznil, že najkomplikovanejšou časťou prípravy
u nášho seniorského reprezentačného výberu nie je samotný tréning, ale nadstavenie hlavy a
myslenia v mimotréningovom čase, dodržiavanie profesionálneho prístupu so všetkými
maličkosťami, ktoré sú v dnešnej dobe dôležité a sú súčasťou komplexnej prípravy športovca
na vrcholné podujatie.
Ďalej Pavol Hlavačka predniesol nomináciu na MT mládeže Memoriál J.Tormu, ktorá bola
s nominovanými prediskutovaná už dávnejšie. Uviedol, že začiatok školského roka je
typicky poznačený viacerými chorobami a tak sa nominácia zúžila len na trojicu boxerov:
Nicole Ďuríková (BC Triebeľ), Miroslav Herceg (ŠKP BA) a Lukáš Fernéza (BC Z.Moravce).
Tréner Tibor Hlavačka, rozhodca Jozef Šefranko.

Ďalej predniesol nomináciu TMK na turnaj Olympijských nádejí v Ústí n/L 4.-6.10.
v kategórii ml.dorastu. Uviedol, že predbežná nominácia predpokladala 5 boxerov + 2
tréneri a 1 rozhodca, aby mohla výprava cestovať reprezentačným mikrobusom. Tréner
Ladislav Horváth požiadal o rozšírenie nominácie o 2 boxerov, z ktorých napokon jeden
vypadol. GS Ivana Dostálová poznamenala, že danú situáciu riešila a podľa informácií BCS
Bratislava dovedie boxera Mišíka do Ústí n/L jeho tréner, ktorý tam tiež cestuje cez svoje
klubové kontakty. Tým pádom sa zvyšok nominácie zmestí do reprezentačného mikrobusu.
Nominácia: 52kg Marek Janíček (BBC Devínska N.Ves), 54kg Samuel Horváth, 60kg Roman
Horváth, 63kg Ladislav Horváth (všetci ŠB Levice), 57kg Adolf Staněk (ŠKP BA), +80kg
Michal Mišík (BCS Bratislava). Tréneri Ladislav Horváth a Andrej Horný, rozhodca Norbert
Horňák.
UZNESENÍM č. 22/2019
Výkonný výbor SBF schvaľuje nominácie na MT J.Tormu a Olympijské nádeje tak, ako
boli navrhnuté. (Všetci členovia hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL).

K bodu 6 – Rôzne
VV SBF prejednával organizačné záležitosti ku Galavečeru 100 rokov boxu na Slovensku.

V Bratislave, 27.09.2019

overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

zapísal: Ivana Dostálová

schválil: Tomáš Kovács

