
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 

Matúškovo, 22. 05. 2020, 10:00 hod. 
 

 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 

JUDr. Patrik Hrbek 

Mgr. Peter Seriš 

Mgr. Zuzana Krajčírová 

 

Ospravedlnení:   Gabriel Kišš 

Michal Franek 

Radoslav Kotlár 

MUDr. Pavol Varga 

 

 

Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 

 

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 Haršányovú 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. Východiská súčasnej situácie 

   4. Rôzne  

 

 

 



K bodu 2 – došlá pošta 

 

Športový manažér, Ján Brandejs, predniesol žiadosť o pridruženie klubu BOX KLUB SNAP 

Martin. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie klubu a splnil tak 

podmienky pridruženia.  

  

 

UZNESENÍM č. 13/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu BOX CLUB SNAP Martin k SBF. 

(Všetci členovia hlasovali ZA).  

 

 

GS Ivana Haršányová informovala o prebiehajúcom audite účtovnej závierky za rok 

2019, na ktorom spolupracuje s pani audítorkou Ing. Máriou Moravčíkovou a pánom 

účtovníkom SBF Petrom Bernátom. 

 

 

VV SBF predbežne určil termín konania VZ SBF a to na september 2020.  

 

K bodu 3 - východiská súčasnej situácie 

 

Člen VV SBF JUDr. Patrik Hrbek zo Slovenského olympijského a športového výboru 

predniesol informácie, podľa ktorých by mohla ísť na rokovanie NR SR novela zákona 

o športe, ktorá obsahuje aj tieto témy: 

 

- Uvoľnenie povinných percent využitia PUŠ 

- Zafixovanie hodnôt do vzorca pre PUŠ na budúci rok 

- Zafixovanie Top tím 

- Možnosť posunutia organizácie valného zhromaždenia o 3 mesiace z dnešnej 

zákonom stanovenej lehoty na schválenie výročnej správy 

 

 

Pán JUDr. Patrik Hrbek ďalej uviedol, že dňa 20. mája 2020 vláda SR vymenovala nového 

predsedu správnej rady Fondu na podporu športu pána Dušana Guláša na návrh 

ministra školstva, vedu, výskumu a športu SR pána Branislava Gröhlinga.   

 

Športový manažér SBF Ján Brandejs pripraví na schválenie sériu zmien v dokumentoch 

SBF, ktoré kvôli koronakríze nebolo možné plniť a sú dôležité pre ďalšie pôsobenie 

klubov v jesennej časti sezóny. 

 

VV SBF sa ďalej zaoberal úpravou športového kalendára SBF na rok 2020. Ligové súťaže 

a majstrovstvá jednotlivcov vo všetkých vekových kategóriách sú plánované od 

septembra. V júni a cez prázdniny bude klubom umožnené organizovať prípravné 

stretnutia, pokiaľ to už bude v súlade s uvoľnenými obmedzeniami v súvislosti 

s coronavírusom. Návrh kalendára bude klubom zaslaný emailom.  



Ján Brandejs osloví kluby, ktoré sa prihlásili na organizáciu podujatí s opätovným 

potvrdením organizácie a zapracuje do športového kalendára po konzultácii s MBK 

Giraltovce aj nový termín M SR žiakov a ml. dorastencov spolu s novými možnosťami 

turnajov II. SLB. Výzva k prihláseniu organizácie II. SLB bude smerovaná najprv pre 

kluby, ktorým sa pre pandémiu nepodarilo súťaže organizovať a následne všetky kluby 

SBF. 

 

Ďalšími možnými opatreniami v zmysle fungovania SBF v roku 2020 sa bude VV SBF 

zaoberať po schválení novely zákona o športe, ktorá by mala problematiku fungovania 

športovým zväzov riešiť.  

 

 

 

K bodu 4 – rôzne 

 

SBF zorganizovala online súťaž pre všetky boxerské kluby na Slovensku. Tieto kluby mali 

možnosť pridávať na internet svoje kreatívne videá z boxerských tréningov, ktoré boli v tom 

čase s rôznymi obmedzeniami v dôsledku pandémie coronavírusu. Táto súťaž bola 

vyhodnotená 9.mája 2020 a ceny pre prvé 3 miesta do tejto súťaže venovala spoločnosť 

Sportika.  

 

Prezident SBF Tomáš Kovács informoval o jednaní s firmou Katsudo ohľadom zabezpečenia 

ringov pre SBF z dotácie, ktorú SBF na tento účel získala. Z danej dotácie by bolo možné pre 

SBF dodať 7 súťažných ringov. JUDr. Patrik Hrbek pripraví zmluvu pre kluby, ktoré by mali 

ringy využívať a následne SBF bude iniciovať stretnutie so všetkými klubmi, ktoré splnili 

podmienky v prihláške o využívanie ringov SBF.  

 

 

 

V Bratislave, 25.05.2020                                                            zapísal:  Ivana Haršányová 

 

 

       overil:  Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.                                     schválil:  Tomáš Kovács 


