
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 

Matúškovo, 07.10.2020, 09:30 hod. 
 

 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 

Mgr. Zuzana Krajčírová 

Mgr. Peter Seriš 

JUDr. Patrik Hrbek 

 

Ospravedlnení:   Gabriel Kišš 

Michal Franek 

Radoslav Kotlár 

MUDr. Pavol Varga 

 

Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 

 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 

     Albín Lancz 

Ing. Tomáš Dittinger 

     

 

• 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. Návrhy z diskusie na VZ 2020 

   4. Súťaže SBF pri aktuálnych opatreniach 

   5. Reprezentácia 

   6. Rôzne 



 

K bodu 2 – došlá pošta 

 

Športový manažér Ján Brandejs predniesol žiadosť o pridruženie klubu Martinská Akadémia 

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

pridruženia.  

  

UZNESENÍM č. 22/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu Martinská Akadémia Boxu k SBF 

(všetci členovia hlasovali ZA).  

 

Na sekretariát SBF bol doručený list od pána Andreja Horného, ktorý je štatutárom box 

klubu Best Boxing Club Devínska Nová Ves so žiadosťou o finančnú podporu za 

organizovanie turnaja II. SLB, ktorý sa konal dňa 5.9.2020. Pánovi Hornému vznikli 

nepredpokladané náklady spojené s prenájmom boxerského ringu, ktorý si musel 

prenajať od externej firmy. Ring, ktorý mal najskôr bezplatne zabezpečený od KO BOX 

CLUBU sa do športovej haly kvôli výške napokon nevošiel a tak nechcel na poslednú 

chvíľu turnaj zrušiť.  

UZNESENÍM č. 23/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje finančnú podporu 500€ klubu BBC Devínska Nová Ves 

(všetci členovia hlasovali ZA).  

 

Hlavný kontrolór SBF zaslal na sekretariát vyúčtovanie svojich trov. Trovy pozostávajú 

z náhrady hotových výdavkov, školení, náhrady straty času a z náhrady cestovného, ktoré 

boli spotrebované v príčinnej súvislosti s plnením úloh hlavného kontrolóra. Tieto náhrady 

boli vyčíslené na sumu 564,94€. 

UZNESENÍM č. 24/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje finančnú náhradu 564,94€ hlavnému kontrolórovi SBF. 

(všetci členovia hlasovali ZA). 

 

GS informovala o blížiacom sa AIBA kongrese, ktorý sa bude konať 12.-13. decembra 

online kvôli pandémii koronavírusu. VV nominoval na tento online kongres JUDr. 

Radoslava Šimona. Na tomto kongrese sa bude voliť nový prezident AIBA a nová ústava. 

Všetky boxerské federácie môžu predkladať návrhy svojich kandidátov na túto funkciu. 

SBF však nemá svojho kandidáta. 

 

UZNESENÍM č. 25/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje účasť JUDr. Radoslava Šimona na online AIBA kongrese 

v termíne 12. – 13.12.2020 

(všetci členovia hlasovali ZA). 

 

 

K bodu 3 – návrhy z diskusie na VZ 2020 

 

VV sa zaoberal diskusnými príspevkami od členov SBF, ktoré odzneli na VZ zo dňa 

27.9.2020. Jedným z dôležitých podnetov bolo nezapisovanie si zápasov športovcov do 

registračiek a taktiež nenahlásenie usporiadania súťaže a zaslanie výsledkov športovému 



manažérovi alebo sekretariátu SBF, pričom ide o rôzne Galavečery a exhibície, či klubové 

súťaže, bez toho aby boli ohlásené ako PS SBF. VV SBF pripomína klubom dôležitosť tohto 

úkonu a opätovne upozorňuje, že ak sa tieto situácie budú opakovať, bude voči 

organizátorovi podaný podnet na disciplinárne riešenie k DK SBF. Ohlasovacia povinnosť je 

platná podľa SPB SBF a pridružené kluby k SBF musia schválené pravidlá dodržiavať. Pri 

organizácii podujatia (kde štartujú členovia SBF), ktoré neorganizuje pridružený klub SBF, 

účasť a výsledky ohlasuje klub, ktorý na podujatie vycestuje. Upozornenie na túto 

skutočnosť klubom zašle športový manažér Ján Brandejs, ktorý zároveň zverejní aj Protokol 

o stretnutí, ktorý musí na každom podujatí podpísať rozhodca, riaditeľ súťaže a bude 

obsahovať všetky údaje o športovcoch a presné výsledky. 

 

VV sa zaoberal aj riešením situácie s častou neúčasťou niektorých klubov na Valných 

zhromaždeniach SBF. VV SBF predloží na najbližšom riadnom zasadnutí VZ v roku 2021 

návrh na zmenu Stanov SBF, kde budú zakotvené sankcie (tzv. pasívne členstvo bez 

hlasovacieho práva) pre tieto kluby. 

 

VV ďalej odporúča pre kluby, ktoré organizujú turnaj II.SLB, zabezpečiť  medaile pre 

účastníkov/víťazov. Pán prezident navrhol podľa diskusie na VZ, aby sa od roku 2021 na 

II.SLB nevyhlasoval výsledok v kategórii ml. žiakov. Táto zmena bude zapracovaná do 

súťažných dokumentov na rok 2021.    

 

Na základe diskusie z VZ ukladá VV SBF povinnosť klubom, ktoré organizujú prípravné 

stretnutia, aby túto skutočnosť nahlásili predsedovi Komisie rozhodcov SBF pánovi Petrovi 

Jachmanovi a spoločne riešili obsadenie rozhodcov. Komisia rozhodcov tak bude mať 

prehľad o rozhodcovskom zabezpečení aj prípravných stretnutí a môže ho koordinovať.   

 

Najviac príspevkov do diskusie na VZ podal pán Ivan Zelenák, ktorého písomné podnety sú 

prílohou tohto zápisu. VV SBF prešiel jednotlivé body nasledovne: 

- Návrh rozdeliť II.SLB na zvlášť súťaž pre Východ a zvlášť pre Západ sa stretol s proti 

názormi už na samotnom VZ a VV SBF o takejto zmene neuvažuje. 

- Zmeniť najvyššiu súťaž MLB na jednodňové podujatie zatiaľ nie je v pláne, ale 

v prípade trvania pandémie ktorá negatívne ovplyvní účasť zahraničných boxerov na 

MLB a následného pretrvávania problému s nízkym počtom zápasov na nedeľný 

program sa môže touto zmenou zaoberať AZO počas M-SR st. dorastu, mužov a žien.  

- Problém s  nečistým spôsobom boja na II.SLB, ktorý avizoval pán Zelenák, bude riešiť 

KR, ako už na VZ informoval pán JUDr. Radoslav Šimon. Prítomný rozhodca Ing. 

Tomáš Dittinger poznamenal, že rozhodcovia sa často krát stretávajú s problémom, 

že pri každom upozornení by bol zápas ktorý sa boxuje na 1 – 1,5 minútové kolá tak 

rozkúskovaný, že by sa ani neboxovalo. Preto by sa skôr malo apelovať na trénerov, 

aby do súťaží nestavali boxerov, ktorí ešte nemajú osvojenú základnú a čistú 

techniku boja.  

- Návrh povoliť štart na II.SLB iba boxerom do 10 zápasov VV SBF neschvaľuje, 

dôvody boli dostatočne vysvetlené už v diskusii na VZ. 

- Kalendár SBF pre rok 2021 sa bude prvý krát s klubmi prejednávať koncom 

novembra na MSR st. dorastu, mužov a žien počas AZO. 

- Meniť bodové hodnotenie líg a zápasov VV SBF nezvažuje.  

 



- Pán prezident Tomáš Kovács ďalej informoval, že spolu s pánom Patrikom Hrbekom 

sa aktívne  zapájajú do diskusií o kvalitatívnu úpravu Zákona o športe. Pán Kovács 

bol 30.9.2020 účastníkom na pracovnom stretnutí SOŠV, na ktorom nechýbal ani 

štátny tajomník pre šport pán Ivan Husár. Preberali viaceré otázky týkajúce sa športu 

na SR.  

 

 

K bodu 4 – súťaže SBF pri aktuálnych opatreniach 

 

Aktuálny športový kalendár sa zatiaľ meniť nebude. Športový kalendár platí aj naďalej. Pán 

Ján Brandejs je v kontakte s usporiadateľmi turnajov a pre prípadnú zmenu v organizovaní 

kvôli pandémii je pán prezident SBF rozhodnutý naplánovaný turnaj usporiadať spolu so 

svojím športovým klubom opäť na Kaskádoch v Galante.   

 

K bodu 5 – reprezentácia 

 

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval o súčasných problémoch sa vycestovaním do 

zahraničia, keď na MT Júliusa Tormu z pôvodnej nominácie nevycestovali až 4 boxeri kvôli 

obavám v rodine z karantény. Z tohto dôvodu bolo aj upustené od účasti ml. dorastu na MT 

Olympijských nádejí v Ústí n/L a radšej bol uprednostnený turnaj v Poľskom Štetíne, 

nakoľko pri cestovaní z Poľska nie je toľko obmedzení ako z Česka.  

Z pôvodnej nominácie na turnaj v Štetíne 9.-11.10. vypadli pre nariadenia v škole, alebo 

rodinné obavy spojené s koronavírusom boxeri – Lukáš Vymyslický (Holíč), Roland Poláček 

(Rubáň), Matúš Janíček (DNV), Miroslav Bohuš (SIAM BA) a Pavol Fleischhacker (N.Mesto). 

Na turnaji tak budú SBF reprezentovať pod vedením trénerov Ladislava Horvátha a Rafaela 

Horvátha boxeri: 48kg Dušan Bobek (BA Trnava), 50kg Samuel Zupko (Ždaňa), 52kg Tibor 

Katona (V.Úľany), 63kg Samuel Horváth , 70kg Roman Horváth a v st. doraste 64kg Ladislav 

Horváth (všetci traja ŠB Levice). Vedúcim výpravy a šoférom jedného z automobilov bude 

Michal Duffek.  

 

UZNESENÍM č. 26/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na MT v Štetíne tak, ako je uvedená 

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

 

 

Ďalej Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že v rámci prípravy na ME do 22 rokov je 

záujem zúčastniť sa turnaji v poľskom meste Kielce, ktorý je určený pre mužov a ženy a mal 

by sa konať 2.-6.11.2020. Navrhnutá nominácia: 48kg Nicole Ďuríková (BC Triebeľ), 64kg 

Miroslava Jedináková (ŠKP BA), 69kg Marián Mišalko (ŠKP BA), 75kg Andrej Csemez (KO 

GA), 75-81kg Lukáš Fernéza (BC Zlaté Moravce), 91kg Dávid Michálek (ABC Malacky). 

Tréner Pavol Hlavačka + 1 asistent. Jessica Triebeľová má stále zápasovú pauzu. Neskôr 

môže byť nominácia doplnená aj o iných boxerov mimo zostavy do 22 rokov, keď budú 

známe podrobnosti o turnaji a pozvánka.  

 

UZNESENÍM č. 27/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na MT v Poľsku - Kielce tak, ako je uvedená 

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



 

K bodu 6 – rôzne 

 

Pán prezident Tomáš Kovács informoval VV ohľadom zabezpečenia ringov pre kluby SBF. 

Úzko spolupracuje s SOŠV a tiež informoval o prebiehajúcom verejnom obstarávaní ringov 

SBF. Majiteľ firmy Obstaráme s.r.o. pán Ing. Branislav Šarmír, ktorého pán prezident oslovil 

si nebude nárokovať na finančnú odplatu za svoje služby ale požiadali prezidenta SBF 

o reklamu pre ich firmu z jeho strany. Pán Kovács im reklamu zabezpečí.    

 

Pán prezident SBF Tomáš Kovács sa ďalej vyjadril o organizovaní II. SLB, ktorá sa konala 

dňa 26.9.2020 na Kaskádoch, ktorú organizoval jeho klub KO BOX CLUB GALANTA. Tam 

sa zároveň konalo dňa 27.9.2020 aj Valné zhromaždenie SBF. Všetky náklady, ktoré vznikli – 

prenájom priestoru, ubytovanie, strava, občerstvenie a pod. zabezpečil pre SBF zo svojich 

financií a nebude si ani nárokovať príspevok 100€ za organizovanie II. SLB 2020.   

 

VV SBF diskutoval o aktívnych športovcoch, ktorým je potrebné rozdeliť príslušnú alikvotnú 

čiastku určenú zákonom. Táto čiastka tvorí 15% z rozpočtu na rok 2020, ktorý poskytlo pre 

SBF MŠVVaŠ SR a teda 20 566 EUR. Nakoľko do podujatí v roku 2020 zasiahla pandémia 

a pomerne veľa podujatí sa neuskutočnilo, VV SBF diskutoval akým kľúčom financie 

rozdeliť, nakoľko mnohé kluby nemali možnosť v tomto roku štartovať. Aktívni športovci sa 

budú počítať za obdobie 1.10.2018 – 30.9.2019 (teda ako minulý rok) k čomu sa pripočítajú 

podujatia a aktivita v období 1.10.2019 – 30.9.2020. Spracovanú tabuľku za obdobie 1.10.2018 

– 30.9.2020 so športovcami do 23 rokov a účasťou minimálne 3 podujatí (PS, II. SLB, MLB 

a M SR) zašle p. Brandejs na kontrolu klubom, ktoré sa môžu s prípadnými nezrovnalosťami 

obrátiť na ŠTaMK SBF do 31.10.2020. Zmluvu na poskytnutie príspevku s povinnosťou 

originálneho podpisu/pečiatky a daný príspevok najskôr riadne vyúčtovať, zašle klubom 

GS SBF Ivana Haršányová. 

VV SBF sa ďalej zaoberal výkladom pravidiel o povinnosti byť oholený pre boxerov pred 

zápasov, resp. už na lekárskej prehliadke. Nakoľko na olympijskej kvalifikácii v Londýne, 

ktorú organizoval MOV toto pravidlo neplatilo, tak vznikol pri dodržiavaní tejto povinnosti 

chaos. VV SBF sa zhodol na tom, že súťaže SBF podliehajú pravidlám AIBA a v nich je táto 

povinnosť zakotvená, preto nebude toto nariadenie meniť a povinnosť by na zápas oholený 

platí aj naďalej!  

 

 

V Bratislave, 08.10.2020     zapísal:  Ivana Haršányová 

 

 

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


