Zápisnica z Valného zhromaždenia
Slovenskej boxerskej federácie
Event Hotel Kaskády*** Galanta, 27.09.2020 (09:30 hod.)
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Privítanie
Schvaľovanie rokovacieho poriadku
Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa
zápisnice
Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa
mandátovej komisie
Schvaľovanie programu
Schválenie účtovej závierky za rok 2019
Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2019
Správa kontrolnej komisie za rok 2019
Schválenie rozpočtu SBF na rok 2020
Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné
obdobie 2020
Voľba predsedu a členov KPVZaV SBF
Diskusia
Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení
Záver

Bod č. 1 – Privítanie
Prezident SBF Tomáš Kovács privítal delegátov a hostí na Valnom zhromaždení SBF (ďalej
len VZ SBF), poďakoval im za prítomnosť a zdôraznil dôležitosť ich účasti vzhľadom na
povinnosti vyplývajúce zo športového zákona, ktoré môže splniť jedine VZ SBF ako najvyšší
orgán. Pán prezident ďalej poukázal na ťažkú situáciu v športe kvôli pandémii, ktorá sužuje
Slovensko a aj celý svet. Bol veľmi rád, že delegáti box klubov prišli a zaujímajú sa o dianie
v našom športe. Momentálne nevie zaručiť, či turnaje a súťaže budú pokračovať ale je si istý,
že treba bojovať za šport. Momentálne rokuje so Slovenským olympijským a športovým
výborom ohľadom ďalšieho správneho fungovania Slovenského športu.
Ján Brandejs predniesol informáciu z prezentácie VZ SBF: VZ SBF sa zúčastňuje 23
delegátov z pozvaných 45 delegátov, čo je v prepočte 51,01 %. Na schválenie návrhov, resp.
uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina, t.j. 13 hlasov. Poverenia klubov a prezenčné
listiny odovzdala GS Ivana Haršányová Mandátovej komisii.
K bodu č. 2 – Schvaľovanie rokovacieho poriadku
Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. dal hlasovať o rokovacom poriadku v znení ako bol
uverejnený na internetovej stránke www.sbf.sk. Prítomní delegáti rokovací poriadok schválili
jednohlasne (23 delegátov hlasovalo za).
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K bodu č. 3 – Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Pán prezident Tomáš Kovács navrhol a predstavil predsedajúceho Valného zhromaždenia,
pána prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD. Prítomní delegáti schválili predsedajúceho VZ
SBF jednohlasne (23 delegátov hlasovalo za).
Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. určil za zapisovateľa zápisnice GS Ivanu
Haršányovú a overovateľov pána Mgr. Pavla Hlavačku, PhD. a pána Juraja Sterna. Prítomní
delegáti schválili zapisovateľa a overovateľov zápisnice VZ SBF jednohlasne.
K bodu č. 4 - Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová) a správa mandátovej
komisie
Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. navrhol za predsedu návrhovej komisie
pána Ing. Tibora Hlavačku a ako členov p. Jozefa Pudmerického a p. Ing. Jozefa Pekaroviča.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí – Ján Brandejs, Ing. Tomáš Dittinger a Ivana
Haršányová.
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. dal o zložení pracovných komisií hlasovať a tieto
návrhy bol schválené jednohlasne.
Predseda pracovnej komisie Ing. Tibor Hlavačka na základe kontroly prezentácie konštatoval,
že VZ SBF je uznášaniaschopné. Prezenčná listina bude poslaná ako príloha tejto zápisnice.
K bodu č. 5 – Schvaľovanie programu
Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. informoval prítomných delegátov, že
navrhovaný program bol zaslaný vopred ako súčasť pozvánky na VZ SBF na 27.9.2020
prostredníctvom emailu.
Schválený program:
1. Privítanie
2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku
3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa mandátovej komisie
5. Schvaľovanie programu
6. Schválenie účtovej závierky za rok 2019
7. Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2019
8. Správa kontrolnej komisie za rok 2019
9. Schválenie rozpočtu SBF na rok 2020
10. Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné obdobie 2020
11. Voľba predsedu a členov KPVZaV SBF
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení
14. Záver
K bodu č. 6 – Schválenie účtovej závierky za rok 2019
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. pripomenul prítomným delegátom, že účtovná
uzávierka ako aj výročná správa bola v dostatočnom časovom predstihu uverejnená na webe
sbf.sk. Delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K účtovnej závierke neboli žiadne
pripomienky.
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Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. dal hlasovať o schválení účtovnej závierky za
rok 2019, účtovná závierka SBF za rok 2019 bola prítomnými delegátmi schválená
jednohlasne, t.j. 23 hlasov.
K bodu č. 7 - Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2019
Výročná správa SBF obsahovala okrem účtovnej závierky aj základné údaje o SBF a správu
hospodárenia SBF. Prehľad vykonávaných činností, projektov a dosiahnutých športových
výsledkov za rok 2019 odprezentoval prítomným Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. niekoľkými
hlavnými informáciami. Všetky hlavné súťaže SBF v roku 2019 - Medzinárodná liga boxu, II.
Slovenská liga boxu, Majstrovstvá Slovenskej republiky a medzinárodný turnaj Grand Prix
Slovakia prebehli v súlade so súťažným poriadkom boxu a jednotlivými propozíciami súťaží a
boli riadne ukončené. Už druhý rok po sebe boli finančne ohodnotené kluby za umiestnenia v
najvyššej súťaži MLB podľa kritérií zakotvených v Súťažnom poriadku SBF. Ďalšou
finančnou pomocou SBF pre kluby bolo zákonné prerozdelenie 15% rozpočtu podľa počtu
aktívnych športovcov. VV SBF uznesením schválil zmenu termínu (obdobia) pre dotácie
SBF, teda finančný príspevok za aktívnych športovcov a to na rovnaké obdobie ako používa
MŠVVaŠ SR, tzn. od 1.10. do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. VV SBF na konci roka
zorganizoval ocenenie najúspešnejších reprezentantov SBF všetkých kategórií, ktorý boli
vecne ocenený počas Majstrovstiev SR st. dorastu, mužov a žien v decembri v Nitre.
Kompletná Výročná správa SBF bola pre delegátov rovnako uverejnená na webe.
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne
pripomienky. Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. oboznámil delegátov, že výročná
správa sa len prerokúva, tzn. nebude sa hlasovať.
K bodu č. 8 – Výročná správa Kontrolnej komisie za rok 2019
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. informoval prítomných delegátov, že Výročná
správa Kontrolnej komisie za rok 2019 bola ako všetky potrebné dokumenty včas uverejnená
na webe.
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne
pripomienky.
K bodu č. 9 – Schválenie rozpočtu na rok 2020
Predsedajúci pán JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. dal slovo Mgr. Pavlovi Hlavačkovi, PhD.
aby prítomným delegátom odprezentoval rozpočet na rok 2020. Slovenskej boxerskej
federácie bolo pridelených 137 105 €. Delegátov informoval, že rozpočet SBF na rok 2020
bol zostavený na základe podmienok a percentuálneho delenia podľa Zákona o športe.
Tzn. maximálne 15% rozpočtu môže ísť na chod sekretariátu, čo predstavuje 20.566 €,
minimálne 20% z rozpočtu na rozvoj talentovaných športovcov do 23 rokov – 27.421 €, kde
sú zahrnuté všetky domáce podujatia, kde štartuje mládež do 23 rokov, zároveň sú v nej
zahrnuté výjazdy na medzinárodné podujatia, sústredenia, zrazy a trénerskú činnosť
v reprezentácii (trénerské odmeny), tzn. pokiaľ je niekto poverený zväzom vycestovať na
reprezentačnú akciu. Ďalej je 25% rozpočtu potrebné vyčleniť na reprezentáciu – 34.276 €.
Ďalej sa v rozpočte nachádza dotácia klubom, 15% - 20.566 €, túto dotáciu je SBF povinné
rozdeliť podľa počtu aktívnych športovcov v kluboch. Pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. si
dovolil klubom pripomenúť, že aj z tohto hľadiska je ich účasť na podujatiach SBF dôležitá,
nakoľko podľa Zákona o športe sa za aktívneho športovca považuje športovec do 23 rokov
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s minimálne 3 účasťami na podujatiach SBF. Vo zvyšných 25% z rozpočtu – 34.276 € sú
zahrnuté položky napr. organizácia MSR, AIBA kongres, členské poplatky AIBA, EUBC,
KŠZ, údržba automobilu, web doména, overenie účtovnej závierky audítorom, odmeny za
reprezentačné výsledky a pod.
Pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. ďalej informoval všetkých delegátov o predĺžení použitia
dotácie až do 31.3.2021 kvôli negatívnemu pôsobeniu pandémie na Slovenský šport.
Nezabudol spomenúť ani novú dotáciu pre kluby, ktoré budú organizovať medzinárodný
turnaj a to vo výške 1000 € na úhradu ubytovania pre zahraničných športovcov, rovnako aj
navýšenie príspevku za organizovanie MLB z 300 € na 500 €. Taktiež informoval, že bolo
treba vyčleniť časť financií aj na zabezpečenie ochrany pred ochorením covid-19 pre členov
SBF a to rozhodcov, supervisorov, členov ŠTaMK a pod. Novou dlhodobou investíciou bude
aj elektronizácia práce ŠTaMK - on-line nahlasovanie na turnaje SBF, ratingy, matrika,
informačný systém boxu, štatistiky, toto všetko bude obsahovať nová digitalizácia webu.
Pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. ďalej vysvetlil, že MŠVVaŠ SR berie pri výpočtoch dotácie
pre zväzy len výsledky v kategórii staršieho dorastu a seniorov a rovnako aj zaradenie
športovca medzi Vybraných športovcov (Top tím).
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí návrhu na schválenie rozpočtu SBF pre rok 2020 a návrh
bol schválený jednohlasne.
K bodu č. 10 – Schválenie audítora účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné
obdobie 2020
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. predniesol návrh na audítora
účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné obdobie 2020 a to pani Ing. Máriu
Moravčíkovú, číslo licencie SKAU 946. Pani Ing. Moravčíková realizovala overenie účtovnej
závierky a výročnej správy SBF za roky 2016, 2017, 2018 a 2019.
Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne
pripomienky. Predsedajúci dal hlasovať o schválení audítora účtovnej závierky a výročnej
správy za účtovné obdobie 2020 – pani Ing. Máriu Moravčíkovú, návrh bol schválený
jednohlasne.
K bodu č. 11 –Voľba predsedu a členov KPVZaV SBF
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. predstavil návrh kandidátov na
voľby do Komisie pre prípravu valného zhromaždenia a volieb SBF. Jediným kandidátom na
pozíciu predseda bol:
pán JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.
na pozíciu podpredseda
pán Juraj Stern
a na pozíciu člena
pán Ján Brandejs.
Predsedajúci pán JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. vyzval na hlasovanie za schválenie
volebného poriadku, ktorý bol delegátom zaslaný vopred prostredníctvom emailu. Volebný
poriadok bol schválený jednohlasne, tzn. 23 hlasov.
Zároveň predsedajúci vysvetlil prítomným delegátom priebeh volieb KPVZaV SBF
a následne ich vyzval k samotnému hlasovaniu. Voľba sa vykonávala vhodením upraveného
volebného lístka do volebnej urny v prítomnosti volebnej komisie. Po voľbe vyhlásil pán
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. 10 minútovú prestávku, počas ktorej sa počítali hlasy.
Po prestávke Ing. Tibor Hlavačka oboznámil prítomných delegátov s výsledkom tajnej voľby
predsedu, podpredsedu a člena KPVZaV SBF. Za predsedu KPVZaV SBF bol s počtom 21
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hlasov zvolený JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., pri voľbe podpredsedu KPVZaV SBF bol
s počtom hlasov 22 zvolený pán Juraj Stern a pán Ján Brandejs bol zvolený ako člen s počtom
hlasov 23, čo znamená, že voľby do Komisie pre prípravu valného zhromaždenia a volieb
SBF prebehli úspešne a právoplatne.
K bodu č. 12 – Diskusia
Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. poskytol priestor prítomným
delegátom na diskusiu.
Ako prvý sa vyjadril pán Ing. Jozef Pekarovič, ktorý apeloval na neúčasť konkrétnych členov
VV SBF, ktorý neustále chýbajú na zasadnutiach a doslova ignorujú zasadania výkonného
výboru SBF. Pripomenul, že na budúci kalendárny rok sa budú konať voľby a každý člen VV
SBF ako aj nový záujemca na pozíciu člena VV, by mal veľmi seriózne zvážiť svoj záujem
o kandidatúru, pretože členstvo vo VV SBF si vyžaduje investíciu vlastného času, ako aj
financií, nakoľko členovia VV SBF nemajú hradené ani cestovné, ani stravné počas zasadnutí,
s čím súhlasil aj pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. a prezident SBF Tomáš Kovács.
Taktiež sa kriticky vyjadril k neúčasti členov Kontrolnej komisie na rokovaní VZ. Navrhol,
aby v Stanovách SBF bolo dopracované že neaktívni členovia, ktorí sa aktívne nezapájajú do
diania SBF, nezúčastňujú sa súťaží a rokovaní VZ nemôžu mať rovnaký hlas ako aktívni.
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., potvrdil slová pána Pekaroviča ohľadom chýbajúcich členov VV
SBF na zasadnutiach. Avšak pochválil prácu členov, ktorí sa pravidelne VV zúčastňujú
a veľmi tak prispievajú k zlepšeniu situácie v našom zväze. Medzi nimi vyzdvihol Patrika
Hrbeka, ktorý je Predseda Legislatívno-právnej komisie SOŠV, Petra Seriša, ktorý pracuje
v NŠC a Zuzanu Krajčírovú, ktorá je výborná v ekonomickom obore. Nezabudol ale
spomenúť ešte väčšmi dôležitejšiu účasť delegátov na Valnom zhromaždení, ktorí taktiež
chýbajú pravidelne a ignorujú povinnosti vyplývajúce z členstva v SBF a má za to, že VV
SBF by sa mal touto záležitosťou zaoberať, pretože aj v iných zväzoch fungujú za opakovanú
neúčasť na VZ sankcie, pretože takto treba jednotlivé kluby stále obvolávať, aby sa na VZ
zúčastnili a mohli sa tak prejednávať dôležité témy týkajúce sa fungovania SBF a to
napríklad schválenie účtovnej uzávierky, schválenie rozpočtu, schválenie audítora, a pod. Bez
týchto potrebných úkonov môže MŠVVaŠ SR zastaviť všetky dotácie pre SBF.
Ako ďalší vystúpil pán Ing. Tibor Hlavačka, ktorý rozprával o problémoch rušenia akcií kvôli
pandemickej situácii. Navrhol, aby v prípade zrušenia Majstrovstiev SR kvôli pandémii
dostali možnosť na ďalší rok štartovať na MSR boxeri podľa súčasných vekových kategórií
a tak by nikto neprišiel o možnosť získať titul vo vekovej kategórii, do ktorej spadá tento rok.
Rovnako to zaviedla aj AIBA v prípade MS mládeže. VV SBF sa bude týmto návrhom
zaoberať.
O slovo sa prihlásil aj pán Ivan Zelenák, ktorý prispel do diskusie viacerými bodmi. Jeho
príspevok obsahoval 5 bodov, ktoré žiadal aby VV na najbližšom zasadnutí prebral. Medzi
nimi spomeniem napríklad príliš dlhé trvanie II.SLB ktorá sa konala 26.9.2020 na Kaskádach
v Galante, rozdelenie súťaže na Východ a Západ, zjednodušenie hodnotenia oddielov
v súťažiach jednoduchým bodovým ohodnotením, ďalej čistota úderov pri zápasoch v ringu
a pohotovejšie zverejnenie športového kalendára SBF aspoň na mesiac november kvôli
uchádzaniu sa o športové priestory. Tieto body bude VV prerokovávať na zasadnutí, ktoré je
naplánované na začiatok mesiaca október.
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Na príspevky pána Zelenáka reagoval Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., ktorý pripomenul, že
väčšina tém sa riešila už na AZO v decembri 2019, kde pán Zelenák nebol prítomný. Ďalej
pripomenul, že nevidí prínos pre slovenský box v delení súťaže II.SLB na východ a západ,
nakoľko by proti sebe veľmi často boxovali stále tí istí boxeri, znemožnil by sa štart klubov
z východu na západe a opačne, ktorý niektoré kluby využívajú a je to vždy prínosom.
Vyslovil názor, že väčšina klubov berie II.SLB hlavne ako možnosť boxovať a nezáleží im až
tak na tabuľke a vítajú možnosť na ligu zobrať aj skúsenejších boxerov, pokiaľ majú súperov.
Keby kluby museli cestovať len so začiatočníkmi a o pár dní len so skúsenejšími tak ako to
navrhol pán Zelenák, tak by to bola pre kluby časová a ekonomická komplikácia. Návrh pána
Zelenáka na zrušenie dvojdňových súťaží MLB sa zaoberalo už AZO v decembri 2019
a uznieslo sa na znížení počtu kôl zo 6 na 4 s tým, že bude väčšia finančná podpora SBF na
účasti zahraničných boxerov a pripomenul z tohto pohľadu úspešné 1.kolo MLB 2020 v Nitre.
V súčasnej pandemickej situácii to bude samozrejme so zahraničnou účasťou komplikované
a s prípadnou zmenou do ďalšieho roka sa bude VV SBF zaoberať.
Ďalej reagoval na pripomienku pána Zelenáka ohľadom tvorby kalendára, pripomenul zásady
tvorby a potreby poznania aspoň termínov niektorých reprezentačných akcií ako aj to, že prvé
prejednávanie kalendára je vždy na AZO počas MSR st. dorastu, mužov a žien koncom
novembra – začiatkom decembra a to je dostatočný časový predstih.
Následne reagoval pán Ing. Jozef Pekarovič, ktorý taktiež nesúhlasil s rozdelím ligy na
východ a západ a uviedol, že štart boxerov z východu na západných kolách je vždy prínosom
a zvýšením konkurencie.
Na to zareagoval pán Andrej Horný, ktorý nesúhlasil s pánom Zelenákom ohľadne rozdelenia
súťaží na východ a západ Slovenska. Je presvedčený, že celý súčasný systém vrátane
nahlasovania na II.SLB a párovania dvojíc je dobrý a mal by ostať zachovaný.
Tiež zareagoval pán Ing. Tibor Hlavačka s poznámkou, že na zasadnutí AZO v roku 2019
bolo schválené väčšie množstvo zápasov, čomu sa prispôsobil časový rozpis a rozhodcovské
zabezpečenie, takže nevidí problém v dlhom trvaní turnaja II.SLB na Kaskádach.
Tiež sa k tejto téme vyjadril pán Kovács názorom, že v minulosti keď sa boxovalo oba
víkendové dni a bolo oveľa viac zápasov boli vtedy všetci šťastní a tešili sa že boxujú
a nesťažovali sa na prílišné množstvo zápasov!
Pán Kovács ďalej pokračoval a nezabudol spomenúť deti, pre ktoré je veľmi dôležité udržať
pri boxe. Navrhoval aby na turnajoch II.SLB neboli v kategórii ml. žiakov vynášané výsledky,
pretože to na deti môže pôsobiť demotivujúco. Taktiež ocenil, keď organizátori dávajú
medaile aj na II.SLB. Na tomto názore sa na VZ hneď zhodli viacerí delegáti, spomeniem
napr. pána Horného alebo pána Pekaroviča. Reagoval aj pán JUDr. Radoslav Šimon, že
prípadná zmena vo vyhlasovaní výsledkov pre ml. žiakov na II.SLB je možná aj z hľadiska
pravidiel AIBA. VV SBF sa bude týmto návrhom zaoberať.
Ďalšou témou na ktorú sa viacerí delegáti vyjadrili boli prípravné zápasy. S nimi väčšina
súhlasí, dokonca pán Ing. Tibor Hlavačka by ich rád organizoval a zúčastňoval sa ich so
svojimi športovcami aj cez týždeň. Na túto tému zareagoval aj pán JUDr. Radoslav Šimon,
ktorý podporuje tieto zápasy a sparingy avšak chce aby VV zaviedol určitý postup pre
Komisiu rozhodcov aj pre prípravné zápasy.
Na to reagoval Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. , že o prípravným zápasoch vždy predsedu
Komisie rozhodcov informoval a nevidí prekážku v tom, aby účasť rozhodcov bola viac
organizovaná cez KR ako to navrhol pán JUDr. Radoslav Šimon.
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Pán JUDr. Radoslav Šimon reagoval ešte aj na príspevok pána Ivana Zelenáka o čistote boja
na II.SLB a uviedol, že Komisia rozhodcov sa tým bude zaoberať.
Pán Tomáš Zöld spomenul aj fakt, že ligy sa usporadúvajú väčšinou na Západe alebo
Východe Slovenska a tak vôbec nie je žiadna liga na Strednom Slovensku. Prezident SBF
Tomáš Kovács reagoval, že nie je problém v tom, aby o ligu žiadal aj klub zo stredného
Slovenska.
Ako poslednou témou bolo aby mali športovci správne zapísané svoje zápasy. Toto si všimol
pán Zelenák, ktorý vravel aj o nedávnom turnaji v Dubnici nad Váhom, kde boxoval
športovec, ktorý nastúpil aj minulý víkend v Galante a vo svojom zápise mal stále nula
zápasov! Na to sa postavil aj pán Ing. Jozef Pekarovič s návrhom udeľovania finančných
sankcií za tieto porušenia pravidiel alebo iné adekvátne tresty. Tiež navrhol aby tento jeho
návrh bol ďalej prejednávaný VV SBF.
K bodu č. 13 – Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení
V zmysle záverov Návrhovej a mandátovej komisie boli prijaté uznesenia VZ SBF
a) VZ SBF berie na vedomie:
1. Správu mandátovej komisie
2. Výročnú správu SBF (správa o hospodárení a činnosti SBF)
3. Správu Kontrolnej komisie za rok 2019
4. Návrh rozpočtu na rok 2020
b) VZ SBF schvaľuje:
1. Rokovací poriadok pre VZ SBF 27.9.2020 tak ako bol predložený
2. Program VZ SBF
3. Predsedajúceho a členov pracovných orgánov VZ SBF:
Predsedajúceho VZ SBF, pána prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.
Zloženie pracovnej komisie VZ SBF – Návrhová a volebná komisia:
Ing. Tibor Hlavačka
Jozef Pudmerický
Ing. Jozef Pekarovič
Mandátová komisia:
Ján Brandejs
Ing. Tomáš Dittinger
GS Ivana Haršányová
4. Audítora účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné obdobie 2020 – pani
Ing. Máriu Moravčíkovú
5. Volebný poriadok SBF
6. Voľbu predsedu, podpredsedu a člena KPVZaV SBF
c) VZ SBF ukladá VV SBF:
1. Zaoberať sa diskusnými príspevkami z tohto VZ SBF
2. Aktívne sa zapájať pri akciách vyvolaných snahou o kvalitatívnu úpravu
Zákona o športe
Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. vyzval prítomných k hlasovaniu. Uznesenie
z tohto VZ SBF bolo schválené prítomnými delegátmi jednohlasne.
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K bodu 14 - Záver
Pán predsedajúci, prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD., spolu s pánom prezidentom SBF,
Tomášom Kovácsom, všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil VZ SBF.
V Galante, 27. septembra 2020
Ivana Haršányová
Zápisnicu VZ SBF zapísala

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.
Zápisnicu VZ SBF overil

Juraj Stern
Zápisnicu VZ SBF overil 02.10.2020

prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.
schválil predsedajúci VZ
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Spr5va mandStovej a volebnej komisie
z VZ SBF konan6ho dtta 27.9.2020 v Galante
Trojilenn5 komisia v zloieni:
J6n Brandejs

Predseda:

dlen:

Ing. Tom55 Dittinger

dlen:

Ivana HarSSnyovd

Valn6ho zhromaZdenia SBF, konan6ho 27.9.2020 v Galante sa z0dasthuje:

I

deleg6tovshlasomrozhodujricimzpozva,,.nEdojevprepodte:
co zna mena′ ze VZ SBF 2020 1e uznasanlaschopne
VZSBF2020saokrerndeleg6tovzpozvanψ ch IIIIIIIIklubOVZ.こ asthuje

aj

hosti bez prdva hlasovaf
Skrutdtormi pri hlasovanI bud0:

Ing. Tom55 Dittinger
Ivana Har5Snyov6
Hlasuje sa zdvihnutim hlasovacieho listka, ktorri ste obdr2ali pri prezentdcii a to:

Za zmeny v Stanov6ch vrdtane pozmehovacich ndvrhov
do pri z[dastnenfch

Illl:IIII

-

dvojtretinovou vad5inou,

deleg6tochznamen6

Za ind nSvrhy resp. uznesenie nadpolovitnou viidiinou t.j.

V Galante′ dha:

H hlaSOV
hlasov

27.09。 2020

/r

,/

∠

Ing. Tom55 Dittinger

Ivana HarSSnyov5

dlen komisie

flen komisie
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