
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SBF 

Matúškovo, 01.09.2020, 09:00 hod. 
 

 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 

Mgr. Zuzana Krajčírová 

Mgr. Peter Seriš 

MUDr. Pavol Varga 

 

 

Ospravedlnení:   Gabriel Kišš 

Michal Franek 

Radoslav Kotlár 

JUDr. Patrik Hrbek 

 

 

Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 

 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 

     Albín Lancz 

     Juraj Stern 

     

 

• 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 Haršányovúa 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.Príprava VZ 

   4. Reprezentácia 

   5. Rôzne 



 

K bodu 2 – došlá pošta 

 

GS Ivana Haršányová informovala o oznámení z MŠVVaŠ SR ohľadom dodatku k zmluve, 

ktorý bude upravovať obdobie použitia príspevku uznanému športu (PUŠ) v roku 2020 a to 

v tom zmysle, že pri výdavkoch z PUŠ poskytnutých ministerstvom školstva po 1. auguste 

2020, bude obdobie použitia príspevku predĺžené do 31.3.2021. Toto sa týka aj príspevku pre 

SBF nakoľko v októbri má byť zaslaná na účet SBF posledná čiastka príspevku z MŠVVaŠ 

SR. 

 

Ďalším dôležitým oznamom formou emailu z MŠVVaŠ bola informácia, že ministerstvo 

pripravilo „Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu v roku 2021“. Informovali 

náš zväz, že podľa § 106e ods. 2 zákona o športe sa pri výpočte príspevku uznanému športu 

na rok 2021 použijú vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020. Tieto žiadostisa 

predkladajú v termíne do 30.09.2020. Generálna sekretárka ich v týchto dňoch pripravuje. 

 

 

K bodu 3 –príprava VZ 

 

Termín valného zhromaždenia 27. 9. 2020 bol na VV potvrdený a bolo určené miesto 

konania, ktorým bude Event hotel Kaskády, Únovce 504, Galanta. VV navrhol možnosť 

ubytovania v hoteli pre kluby z Košického a Prešovského kraju, kvôli dlhému cestovaniu 

z týchto krajov. Išlo by o ubytovanie delegáta športového klubu + trénera a 5 športovcov 

(pokiaľ sa deň predtým 26.9. zúčastnia na II.SLB, ktoré organizuje BC Galanta v Seliciach). 

Toto ubytovania v maximálnom počte 7 ľudí by pre kluby z týchto krajov hradila SBF. GS 

Ivana Haršányová bude formou emailu kluby ktoré majú o ubytovanie záujem vyzývať 

k nahláseniu sa.  

 

Všetky potrebné materiály sú na VZ SBF pripravené a tak môžu prebehnúť voľby so komisie 

pre prípravu volieb a valného zhromaždenia (KPVaVZ). Do tejto komisie sa nahlásili 3 

kandidáti a títo spĺňajú všetky potrebné predpoklady na vykonávanie tento funkcie. Zoznam 

kandidátov ako aj všetky dokumenty týkajúce sa VZ nájdete na webe sbf.sk 

 

VV na zasadnutí podľa článku 17 odstavca 2 a)Stanov SBF suspendoval kluby, ktoré nemajú 

právo voliť na VZ. Sú to kluby, ktoré sa nezúčastnili potrebného počtu 3 súťaží zo 

športového kalendára SBF za obdobie, v ktorom sa počítajú.  

 

 

UZNESENÍM č. 18/2020 
Výkonný výbor SBF suspendoval športové kluby SBF, ktoré sa nemôžu zúčastniť volieb 

na VZ SBF (všetci členovia hlasovali ZA).  
 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4 – reprezentácia 

 

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že kvôli povinnej 2-týždennej karanténe po návrate 

z rizikového regiónu v Poľsku nemohli na turnaj Silesian do poľských Gliwíc vycestovať 

školoupovinné boxerky – Bibiana Lovašová, Michaela Štefániková, Anna Hudecová 

a Miroslava Jedináková. Na turnaj nakoniec tak vycestovala iba Nicole Ďuríková spolu so 

svojim klubovým trénerom Svätoslavom Todorovom. Ich účasť hradí SBF.  

 

Podobná situácia môže nastať aj pri účasti chlapcov na turnaji Memoriál J.Tormu, ktorý by sa 

mal uskutočniť v Prahe 23.-26. 9., preto je potrebné zistiť na školách nominovaných boxerov, 

aké sú podmienky pri návrate z turnaja pri nástupe do školy. Zároveň navrhol schváliť 

záverečnú nomináciu boxerov: 60kg Adolf Staněk, 64kg Miroslav Herceg (obaja ŠKP BA), 

69kg Ladislav Horváth (ŠB Levice), 81kg Patrik Valovič (Považan N.M.nV), 91kg Peter Ficza 

(ŠKP BA), tréneri Pavol Hlavačka, Tibor Hlavačka, rozhodca nominovaný KR SBF: Peter 

Bacskor.  

 

UZNESENÍM č. 19/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na MT Memoriál J.Tormu tak, ako bola 

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

 
Ďalej Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval o prípravách na Grand Prix Slovakia 12.-13.9. 
v Nitre. Turnaj bude spĺňať požiadavku akciu do 500 ľudí v rámci pandemických opatrení. 
Okrem širšieho výberu slovenských boxerov by sa na turnaji mala predstaviť reprezentácia 
Českej republiky, reprezentácia Poľska a jeden boxer z Rakúska.  
 

 

 

K bodu 5 – rôzne 

 

Športový manažér pán Ján Brandejs predložil k schváleniu žiadosť o reamaterizáciu pána 

Dávida Vyletela, ktorý v žiadosti o reamaterizáciu dodal všetky potrebné prehlásenia a splnil 

všetky podmienky, pričom nič nebráni v návrate do olympijského boxu a registrácii v SBF. 

Pán Vyletel bol upozornený, že v prípade ďalšieho štartu v profesionálnom boxe bude jeho 

registrácia zrušená a ďalší návrat do olympijského ringu mu nebude umožnený. 

UZNESENÍM č. 20/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje žiadosť o reamaterizáciu Dávida Vyletela. 

(všetci členovia hlasovali ZA).  
 

 

Pán Brandejs za ŠTaMK SBF predložil k schváleniu Registračný a prestupový poriadok SBF, 

ktorý nahradí pôvodné dokumenty (registračný poriadok a prestupový poriadok). 

Dokument bol členom VV SBF zaslaný vopred k pripomienkovaniu. Pripomienky boli 

prediskutované a schválené. 

 
UZNESENÍM č. 21/2020 

Výkonný výbor SBF schvaľuje Registračný a prestupový poriadok SBF 
(všetci členovia hlasovali ZA).  

 



 

 

Pozvaný hosť pán Juraj Stern má záujem o registráciu podujatia II.SLB spojenej 

s memoriálom Imricha Csadyho, ktorý sa bude konať v Seliciach dňa 26.9.2020 na 6. ročník 

Európskeho týždňa športu, ktorého koordinátorom na Slovensku je Národné športové 

centrum. Hlavným prínosom registrovania športových akcií je pomoc šíriť myšlienku, že 

šport a pohyb prinášajú radosť a zdravie do života každého z nás. Tento nápad VV na 

zasadnutí podporil. 

 

Pán prezident Tomáš Kovács ďalej informoval VV ohľadom verejného obstarávania ringov 

SBF. Oslovil firmu obstarame.sk ktorý pracujú na prieskume obstarania boxerských ringov. 

GS informovala VV, že dva kluby nesúhlasia s podmienkami získania ringov a to sú Pro Box 

Team Nitra a TJS Spišská nová Ves. Ostatné kluby zapojené do výzvy s podmienkami 

súhlasili. 

  

 

 

 

V Bratislave, 04.09.2020                                                            zapísal:  Ivana Haršányová 

 

 

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


