
Zápisnica VV SBF  
28.1.2021, 09:00 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
JUDr. Patrik Hrbek  
Mgr. Peter Seriš  
Michal Franek 
MUDr. Pavol Varga 
Mgr. Zuzana Krajčírová 
 
 

Ospravedlnený:   Radoslav Kotlár 
 
Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 

 
Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
      
Navrhnutý program: 
 

1. Privítanie  
2. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Došlá pošta 
5. Športový kalendár na rok 2021 – pandemická situácia 
6. Rozpočet SBF na rok 2021 
7. HŠP členov Top tímu 
8. Plán reprezentácie 2021 
9. Aktualizácia dokumentov na rok 2021 
10. Diskusia, rôzne 

 
K bodu 1 – privítanie 
 
Prezident SBF Tomáš Kovács srdečne privítal zúčastnených na zasadnutí a poďakoval im za 
ich prítomnosť.  
 
K dobu 2 – voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa 
 
Prezident SBF Tomáš Kovács navrhol seba za predsedajúceho. Všetci prítomní schválili 
predsedajúceho jednohlasne (všetci prítomný hlasovali za).  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 7 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 
Predsedajúci Tomáš Kovács určil za zapisovateľa zápisnice GS Ivanu Haršányovú 
a overovateľa pána Mgr. Pavla Hlavačku,PhD. Prítomní schválili zapisovateľa a overovateľa 
zápisnice VV SBF jednohlasne a to tak, že všetkých sedem členov hlasovalo za. 
 



 
K bodu 3 - schvaľovanie programu 
 
Predsedajúci Tomáš Kovács informoval prítomných členov VV, že navrhovaný program im 
bol zaslaný vopred ako súčasť pozvánky na zasadnutie VV SBF na 28.1.2021 
prostredníctvom emailu.  
Navrhnutý program:  
 

1. Privítanie  
2. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Došlá pošta 
5. Športový kalendár na rok 2021 – pandemická situácia 
6. Rozpočet SBF na rok 2021 
7. HŠP členov Top tímu 
8. Plán reprezentácie 2021 
9. Aktualizácia dokumentov na rok 2021 
10. Diskusia, rôzne 

 
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o programe VV SBF.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 7 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 
Program VV bol všetkými členmi VV riadne schválený. 
 
K bodu 4 – došlá pošta 
 
Generálna sekretárka Ivana Haršányová informovala členov VV, že nám bola doručená 
odpoveď – reakcia na náš list, ktorý sme adresovali novému prezidentovi AIBA. V liste sme 
navrhovali zriadiť špeciálnu nezávislú komisiu v AIBA na posudzovanie „do očí bijúcich“ 
otočených zápasov na vrcholných podujatiach. Pripájam priamu odpoveď z Ruskej 
federácie: 
,,Týmto vás chceme informovať, že na poslednom zasadnutí predstavenstva 28. decembra 2020 bol váš 
návrh predstaviteľom predstavený. Podľa ich rozhodnutia právna skupina AIBA začlení do funkcií 
jedného z už existujúcich výborov úlohu preskúmať výsledky kontroverzných turnajov, aby sa 
zabezpečilo vyšetrovanie všetkých nehôd, a tým sa zvýšila úroveň rozhodovania a súťaží na súťažiach 
AIBA.´´   Umar Kremlev, prezident AIBA.  
 
Ďalším príspevkov bol formou emailu doručený návrh z SOŠV v ktorom navrhujú 
vytvorenie spoločného Športového arbitrážneho tribunálu pre rozhodovanie sporov v 
oblasti športu, ktorý by bol zriadený podľa vzoru Športového arbitrážneho súdu (CAS) 
v Lausanne. 
  
Namiesto vytvárania vlastného orgánu pre riešenie sporov (komisie, tribunálu a pod.) 
samostatne pre každý národný zväz by sa tak pre národné športové zväzy zriadil jeden 
spoločný orgán, ktorý by pre nás plnil úlohy nášho vlastného orgánu na riešenie sporov v 
športe. Šlo by pritom o úlohy, na ktoré možno samotné zväzy, ich orgány a členovia (napr. 
pre nedostatok členov s právnickým vzdelaním, či nedostatok iných kapacít) nestačia – či už 



hneď v prvom stupni rozhodovania sporov alebo na úrovni odvolacieho (preskúmavacieho) 
konania.  
  
Takýto unifikovaný orgán by mal rozhodovať spory rýchlejšie, odbornejšie, nestrannejšie, 

lacnejšie a najmä vo vnútri športového hnutia. Výhodou je taktiež väčšia oboznámenosť 
„sudcov“ (rozhodcov) so špecifikami daného sektora športu, než je tomu v prípade riešenia 
sporov pred všeobecnými súdmi.  
  
V rámci jeho fungovania by sa vytvoril Zoznam rozhodcov, z ktorého by si vyberala každá 
sporová strana jedného rozhodcu a títo by sa dohodli na treťom ako predsedovi 
panelu/senátu. Zoznam rozhodcov by pritom obsahoval mená navrhnuté každým členom 

SOŠV. 
  
Za základné výhody takéhoto orgánu považujú:         

• Možnosť odbremeniť športové zväzy od povinnosti vytvorenia vlastných orgánov 
pre riešenie sporov v prvej inštancii alebo v preskúmavacom (odvolacom) konaní    

• Kvalifikované personálne obsadenie a zároveň nezávislosť rozhodovania  

• Rýchlosť konania, ktorá by bola vyššia než pri súdnom riešení sporov  

• Nižšie náklady než v súdnom konaní alebo konaní pred rozhodcovským súdom CAS 
v Lausanne  

• Podiel športového hnutia na kreácii tohto orgánu a na vynucovaní jeho 
rozhodnutí         

• Možnosť poskytovania mediačných služieb, nielen autoritatívneho rozhodovania 
sporov 

 
S cieľom otvoriť diskusiu na túto tému by nás za SOŠV radi poprosili o našu stručnú spätnú 
väzbu k otázke, či by sme uvítali vo našom športe zriadenie takéhoto spoločného orgánu 
na riešenie sporov. Viac informácií o tejto problematike sa dočítate aj v nasledujúcom 
článku: T. Gábriš, P. Lacko: Dozrel čas na rozhodcovský súd SOŠV? 
https://www.olympic.sk/clanok/dozrel-cas-na-rozhodcovsky-sud-sosv 
Našou odpoveďou bol záujem o zriadenie takéhoto spoločného orgánu na riešenie sporov. 
 
SOŠV taktiež informuje o novej výzve na predkladanie návrhov na kandidátov na člena a 

náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a druhom stupni. Tieto 

komisie budú po novom prejednávať a viesť konania vo veciach dopingu, vykonávať 

vypočúvanie osôb, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť Antidopingovej agentúry SR a 

antidopingových pravidiel a vydávať rozhodnutia v tejto veci.  

Máme tak možnosť navrhovať našich kandidátov do týchto kreovaných komisií pre konanie 

vo veci dopingu na prvom a na druhom stupni. Termín na podanie návrhu kandidáta je do 

5. februára 2021. Výzvu je možno nájsť na nasledujúcom odkaze: 

https://www.minedu.sk/vyberove-konania-ostatne/ 

Na zasadnutí VV SBF sa vyjadril pán JUDr. Patrik Hrbek, že má záujem o miesto člena v tejto 

komisii, VV toto rozhodnutie prijíma a zároveň ho riadne odhlasuje. 

Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať ohľadom tohto návrhu.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 7 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 

https://www.olympic.sk/clanok/dozrel-cas-na-rozhodcovsky-sud-sosv
https://www.minedu.sk/vyberove-konania-ostatne/


 

UZNESENÍM č. 1/2021 
Výkonný výbor SBF schvaľuje člena VV pána JUDr. Patrika Hrbeka na miesto člena 

v komisii pre konanie vo veci dopingu 
(všetci členovia VV hlasovali ZA, pán JUDr. Patrik Hrbek sa zdržal). 

 
 
K bodu 5 – Športový kalendár na rok 2021 – pandemická situácia 
 
Už teraz je jasné, že pandemická situácia na Slovensku neumožní odštartovať domáce súťaže 
SBF na rok 2021 tak, ako boli plánované. VV SBF v tejto veci rozhodol, že aktualizácia 
kalendára bude realizovaná až vtedy, keď opatrenia dovolia rozbehnúť tréningový proces 
v kluboch a bude povolené organizovanie súťaží. Odstup medzi začiatkom tréningového 
procesu a prvou súťažnou akciou bude približne mesiac. 
 
K bodu 6 – Rozpočet SBF na rok 2021 
 
VV SBF navrhne rozpočet na rok 2021 po aktualizácii kalendára SBF, keď bude možné určiť, 
koľko domácich súťaží bude môcť byť naplánovaných na rok 2021. Na najbližšom zasadnutí 
sa VV bude zaoberať pomocou pre kluby SBF, ktorá by mala byť vo forme materiálneho 
zabezpečenia. Táto pomoc bude realizová z ušetrených financií za účtovné obdobie za rok 
2020, ktoré sa čerpá do 31.3.2021.  
 
 
K bodu 7 – HŠP členov Top tímu 
 
MŠVVaŠ zaradilo do Top Tímu (vybraní športovci) na základe výsledkov nasledovných 
športovcov SBF: 
Andrej Csemez, Matúš Strnisko, Jessica Triebeľová, Miroslava Jedináková, Dávid Michálek, Lukáš 
Fernéza, Michal Takács. 
 
Na poukázanie dotácie Top Tímu na ich prípravu je potrebný vypracovaný Harmonogram 
športovej prípravy (HŠP), ktorý musí byť schválený VV SBF a musí prejsť oponentúrou 
a schválením vrcholového rezortného strediska jednotlivých športovcov (Strnisko, Takács, 
Jedináková – ŠCP, Csemez, Michálek, Fernéza – NŠC, Triebeľová – Dukla BB) ako aj komisie 
z MŠVVaŠ. 
 
VV SBF prijal všetky HŠP od jednotlivých trénerov, ktoré schvaľuje a posúva na oponentúru 
na vrcholové rezortné strediská a MŠVVaŠ- 
Predsedajúci Tomáš Kovács, PhD. dal hlasovať ohľadom tohto návrhu.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 7 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 
 
 

UZNESENÍM č. 2/2021 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Harmonogramy športovej prípravy uvedených športovcov 

zaradených do Top Tímu pre rok 2021 
(všetci členovia hlasovali ZA). 

 



 
K bodu 8 – Plán reprezentácie 2021 
 
Reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predstavil členom VV Plán reprezentácie 
pre rok 2021. Informoval o vrcholných akciách jednotlivých vekových kategórií, 
plánovaných prípravných turnajoch i niekoľkých sústredení. Zároveň dodal, že plánovanie 
v súčasnej situácii je mimoriadne náročné a aj kvôli pandémii niektoré akcie stále nemajú na 
pevno určený termín a miesto konania. Rovnako pripomenul, že zatiaľ čo v mnohých 
krajinách na úrovni reprezentácie šport žije aj počas korony a organizujú sa kempy a turnaje, 
tak u nás je s prípravou reprezentantov nie len v boxe problém. Dodal, že na základe 
certifikátu potencionálnych účastníkov OH od SOŠV a MŠVVaŠ, vytvárania rôznych 
„bublín“, testovania, ako i zahraničných kempov sa podarilo rozbehnúť prípravu seniorskej 
reprezentácie, ktorá je centralizovaná do Nitry a do Galanty. Podarilo sa už k nim pripojiť aj 
časť reprezentantov st.dorastu, ktorých v apríly čakajú MS preložené z roku 2020 (pre 
vekové kategórie platiace na rok 2020). Najbližšie by sa celá zostava z centralizovanej 
prípravy mala v dňoch 1.-2. 2. 2021 zúčastniť sparingov s reprezentáciou Alžírska 
v maďarskom Dunajvároši. Následne by reprezentanti do 22 rokov Marián Mišalko, Lukáš 
Fernéza a Joseph Koštúr mali od 7.2. absolvovať medzinárodný turnaj AIBA Bocskai 
v Debrecíne. Zvyšok reprezentácie nad 22 rokov by mal na MT Bocskai pricestovať na 2-
dňové sparingy v rámci prípravy na MT AIBA v tureckom Istanbule, ktorý sa začína 7.3. 
a v širšej nominácii sú prednostne reprezentanti nad 22 rokov – Takács 69kg, Csemez 75kg, 
Strnisko 81kg a Michálek 91kg. Prípadné doplnenie o boxerov do 22 rokov sa bude riešiť po 
turnaji Bocskai a po upresnení dátumu konania ME do 22 rokov.  
Čo sa týka prípravy žien, tak Pavol Hlavačka informoval, že Jessica Triebeľová pokračuje 
v príprave na Ukrajine a má v pláne sa zúčastniť skôr mimoeurópskych turnajov. Miroslava 
Jedináková vycestuje na sparingy na Bocskai spolu s mužmi (jej hmotnostná kategória sa 
oficiálne na Bocskaii neboxuje) a Nicole Ďuríková sa zúčastní na sústredení v Bulharsku, 
odkiaľ sa presunie na MT AIBA Strandja v Sofii.  
Prezident SBF Tomáš Kovács informoval, že účasť našich boxerov na MT Bocskai je 
recipročne hradená z maďarskej strany. Žiadosť klubu BC Triebeľ, aby sa namiesto turnaja 
Bocskai mohla Nicole Ďuríková zúčastniť na náklady SBF turnaja Strandja v Bulharsku VV 
jednohlasne schválil. 
Pavol Hlavačka ďalej informoval, že v rámci reciprocity by sme chceli hostiť maďarskú 
reprezentáciu dorastu u nás na Slovensku, najlepšie niekedy koncom februára, alebo v marci, 
aby toto sústredenie mohlo byť kvalitnou súčasťou prípravy reprezentantov st.dorastu na 
MS. Zároveň by na tomto sústredení prebrali členovia TMK vízie trénera Andreja Horného, 
ktorý by mohol byť doplnený do realizačného tímu reprezentácie pre žiakov a ml.dorast.  

 
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať ohľadom poskytnutia financií pre N.Ďuríkovú na 
MT Strandja. 
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 7 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 

UZNESENÍM č. 3/2021 
Výkonný výbor SBF schvaľuje poskytnutie financií pre Nicole Ďuríkovú na turnaj Strandja 

(všetci členovia VV hlasovali ZA). 
 

 
 
 



Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať schválenie Plánu reprezentácie na rok 2021.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 7 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 
 

UZNESENÍM č. 4/2021 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Plán reprezentácie na rok 2021  

(všetci členovia VV, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL). 
 
 

K bodu 9 – aktualizácia dokumentov na rok 2021 
 
Predseda ŠTaMK SBF, Ján Brandejs predložil k schváleniu Propozície Majstrovstiev SR, 
Medzinárodnej ligy boxu, Slovenskej ligy boxu, Prípravných stretnutí, Súťažný poriadok 
boxu a prítomným členom predložil jednotlivé dokumenty aj s navrhovanými zmenami. 
 
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o navrhnutých zmenách v dokumentoch. 
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 7 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 

UZNESENÍM č. 5/2021 
Výkonný výbor SBF schvaľuje Propozície Majstrovstiev SR 2021, 

 Medzinárodnej ligy boxu 2021, Slovenskej ligy boxu 2021,  
Prípravných stretnutí 2021, Súťažný poriadok boxu pre rok 2021  

a Štatút ŠTaMK SBF pre rok2021  
(všetci členovia VV hlasovali ZA). 

 
Ján Brandejs následne dal návrh VV SBF na zrušenie platnosti Smernice o Centrálnom 
registri boxerov, nakoľko väčšina článkov tohto dokumentu bola po odporúčaniach VZ SBF 
zapracovaná do SPB SBF. O zmenách a aktualizácii na webovom sídle bude predseda 
ŠTaMK SBF informovať členskú základňu. 
 
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o zrušení platnosti Smernice. 
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 7 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  7 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 

UZNESENÍM č. 6/2021 
Výkonný výbor SBF ruší platnosť smernice o Centrálnom registri boxerov 

(všetci členovia VV hlasovali ZA). 
 
 
 
 
 



 
K bodu 10 – diskusia, rôzne 
 
Prezident SBF informoval prítomných, že firma KATSUDO, ktorá vyhrala zákazku výroby 
boxerských ringov pri verejnom obstarávaní, už aj začala boxerské ringy vyrábať. Prvý ring 
už bude čo najskôr k dispozícii a bude aj odovzdaný. 
 
Predseda ŠTaMK SBF informoval VV SBF o komunikácii s členskou základňou ohľadom 
úhrad členského. Veľa klubov nemá možnosť tréningového procesu a nevie, ktorí športovci 
sa po uvoľnení opatrení vrátia, preto zatiaľ nehradia členské poplatky. Pán Brandejs 
informoval VV SBF o úmysle na najbližšom VZ SBF podať návrh na zmenu Stanov a to 
o zrušení termínu na úhradu členských poplatkov, nakoľko toto ustanovenie spôsobuje 
navráteným športovcom, klubom a aj ŠTaMK SBF problémy pri opätovnej registrácii 
a následnom štarte športovcov. Po uvoľnení opatrení a následnému začiatku športových 
podujatí SBF bude predseda ŠTaMK SBF kluby na skutočnosť povinnosti členského pri štarte 
upozorňovať a kontrolovať jeho úhrady. 
 
   
V Galante, 29.1.2021 
  
Predsedajúci: Tomáš Kovács    
      
zapísal: Ivana Haršányová    
 
overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 


