
Zápisnica z online VV SBF  
16.12.2020, 09:30 hod. 

 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
MUDr. Pavol Varga – online 
JUDr. Patrik Hrbek – online 
Radoslav Kotlár – online 
Mgr. Peter Seriš – online  
Mgr. Zuzana Krajčírová - online 
 

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. Návrh kalendára na rok 2021 
6. Reprezentácia 
7. Diskusia, rôzne 

 
K bodu 1 – privítanie 
 
Prezident SBF Tomáš Kovács srdečne privítal zúčastnených na online zasadnutí a poďakoval 
im za ich prítomnosť.  
 
K dobu 2 – voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa 
 
Pán prezident Tomáš Kovács navrhol, že bude predsedať tomuto stretnutiu. Všetci prítomní 
schválili predsedajúceho jednohlasne (všetci prítomný hlasovali za).  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 6 
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: 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 online VV SBF na 16.12.2020 prostredníctvom 
emailu.  
Navrhnutý program:  



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

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Došlá pošta 
5. Návrh kalendára na rok 2021 
6. Reprezentácia 
7. Diskusia, rôzne 

Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o programe VV SBF.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 6 
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: 0 
 
Program VV bol všetkými členmi VV riadne schválený. 
 
K bodu 4 – došlá pošta 
 
Generálna sekretárka Ivana Haršányová informovala členov online stretnutia o voľbách, 
ktoré prebiehali uplynulý víkend formou online mítingu. Jednalo sa o zvolenie nového 
prezidenta AIBA. Na online mítingu bol za SBF zúčastnení JUDr. Radoslav Šimon, ktorý bol 
na tento kongres schválený výkonným výborom dňa 7.10.2020 uznesením č.25/2020. Novým 
prezidentom AIBA sa stal Umar Kremlev z Ruskej federácie.  
Pripájame webové prepojenie s výsledkami volieb: 
https://www.aiba.org/blog/aiba-congress-2020-summary-the-new-president-and-
constitution/ 
Prezident SBF Tomáš Kovács novému prezidentovi zablahoželá formou oficiálneho listu 
a nezabudne spomenúť hneď aj nedostatky v hodnotení zápasov na európskych turnajoch. 
List bude prílohou tejto zápisnice pod číslom 1. 
Zároveň bude VV SBF reagovať aj na výzvu prezidenta AIBA na podávanie podnetov pre 
zlepšenie v AIBA. VV SBF aj po posledných skúsenostiach s otočenými zápasmi na ME ml. 
dorastu v Sofii navrhne zriadiť špeciálnu nezávislú komisiu v AIBA na posudzovanie 
takýchto „do očí bijúcich“ otočených zápasov na vrcholných podujatiach aby sa nestávalo, že 
poškodené tímy, ktorým nie je umožnené v mieste konania podať protest proti výsledku sa 
nemali ani na koho obrátiť a dožadovať sa aspoň nezávislého posúdenia, z ktorého by mohli 
plynúť sankcie pre rozhodcov, ktorí evidentne nerozhodovali podľa pravidiel AIBA. VV SBF 
si uvedomuje krehkosť subjektívneho posudzovania zápasu, ale táto komisia by mala 
posudzovať také zápasy, v ktorých je dominujúci boxer naozaj evidentný nie len v mieste 
konania, ale aj z videozáznamu. Zároveň by zriadenie takejto komisie mohlo pomôcť 
k lepšiemu vnímaniu AIBA zo strany MOV, ktoré je jedným z hlavných kritikov 
ovplyvňovania výsledkov v boxe.  
 
GS Ivana Haršányová informovala o emaily z MŠVVaŠ ohľadom príspevku pre SBF na rok 
2021. Bolo treba prekontrolovať žiadosť, ktorú podala GS na Ministerstvo a potvrdiť tak naše 
údaje, ktoré sme v žiadosti uviedli ohľadom výdavkov pre rok 2021. 
 
K bodu 5 – návrh kalendára na rok 2021 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. v spolupráci s ŠTaMK navrhne športový kalendár SBF na rok 
2021 a v januári bude kalendár zaslaný na kluby. Nakoľko je v súčasnosti nemožné určiť, 

https://www.aiba.org/blog/aiba-congress-2020-summary-the-new-president-and-constitution/
https://www.aiba.org/blog/aiba-congress-2020-summary-the-new-president-and-constitution/


kedy obmedzenia na Slovensku pominú, tak bude kalendár zatiaľ len informatívny a bude 
rátať s pozitívnym vývojom udalostí, tzn., že v polovici februára by začali súťaže. Pokiaľ 
vývoj situácie v januári nebude priaznivý, tak sa bude návrh kalendára upravovať. Viac 
informácii poskytne emailom športový manažér Ján Brandejs. 
 
K bodu 6 – reprezentácia 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. predniesol návrh nominácie na MT Nations womens Cup 
v Srbsku 09. – 17. 1. 2021.  
http://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2020/12/Boxing2021-Nations-Womens-
Cup-Invitation-to-the-event.pdf 
V ml. doraste 52kg Bibiana Lovašová (ŠKP BA), ženy – 48kg Nicole Ďuríková (BC Triebeľ), 
64kg Miroslava Jedináková (ŠKP BA). Tréneri Pavol Hlavačka a Tibor Hlavačka, rozhodca po 
dohode s KR SBF.  
Ďalej predniesol predbežnú nomináciu na MT Bocskai 7.-13.2. 2021 v Debrecíne HUN.  
http://www.eubcboxing.org/competition/65th-bocskai-istvan-memorial-international-
boxing-tournament/ 
Tento turnaj by mal slúžiť hlavne pre boxerov v kategórii do 22 rokov, ktorí sú v širšom 
výbere na ME22 plánované na marec. – 48kg Nicole Ďuríková, 64kg Miroslava Jedináková, 
69kg Marián Mišalko, 75kg Lukáš Fernéza, 91kg Joseph Koštúr. Všetci uvedení boxeri sa 
zúčastnili na sparingovom kempe reprezentácie v Maďarsku a pokračujú v príprave.  
Ďalej uviedol, že príprava Jessicy Triebeľovej prebieha momentálne dlhšie obdobie na 
Ukrajine. 
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o predbežných nomináciách na turnaje.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 6 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 6 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  5 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 
 

UZNESENÍM č. 32/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nominácie tak, ako boli navrhnuté 

(členovia VV hlasovali ZA, avšak Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL). 
 
 
K bodu 7 – diskusia, rôzne 
 
GS informovala o prebiehajúcom vyplácaní financií za aktívnych športovcov, ktoré 
momentálne prebieha a vysvetlila zúčastneným, že sa bude snažiť všetky kluby do konca 
kalendárneho roka riadne vyplatiť. 
Dohoda medzi SBF a klubmi je prílohou tejto zápisnice pod číslom 2. 
 
Prezident SBF Tomáš Kovács informoval, že poplatky spojené s cestou reprezentácie ml. 
dorastu na ME v Sofii – na letisko Viedeň a z letiska, ktorú zabezpečovala firma AĎO TAXI 
GALANTA, hradil sponzorsky on sám.  
 
Prezident SBF ďalej informoval prítomných, že verejné obstarávanie na ringy SBF, ktoré 
prebiehalo bolo ukončené. Firma, ktorá bude pre SBF boxerské ringy vyrábať bude firma 
KATSUDO. Boli už informovaný o svojej výhre vo verejnom obstaraní a boxerské ringy 
začnú čo najskôr vyrábať. 
 
Pán Tomáš Kovács informoval o úspešnej návšteve prezidenta Maďarskej boxerskej 
federácie počas sparingového kempu v maďarskej Tate, kde sa podarilo prezidentovi SBF 

http://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2020/12/Boxing2021-Nations-Womens-Cup-Invitation-to-the-event.pdf
http://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2020/12/Boxing2021-Nations-Womens-Cup-Invitation-to-the-event.pdf
http://www.eubcboxing.org/competition/65th-bocskai-istvan-memorial-international-boxing-tournament/
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a pánovi prezidentovi Maďarskej boxerskej federácie dohodnúť na recipročnej spolupráci, 
ktorá bude prospešná pre obe federácie. SBF má v pláne v druhej polovici februára 
organizovať sústredenie pre kategórie dorastu u nás na Slovensku s účasťou reprezentácie 
Maďarska.  
 
   
V Galante, 16.12.2020 
  
predsedajúci: Tomáš Kovács    
      
zapísal: Ivana Haršányová    
 
overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č.1 - List prezidentovi AIBA 
Príloha č.2 – Dohoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 – Dohoda  
 

DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
 
 
 
1. STRANY DOHODY 
 
1.1. Poskytovateľ 
Názov:    Slovenská boxerská federácia 
Sídlo:     Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava  
IČO :         31744621 
Číslo účtu:    SK63 0200 0000 0017 8550 5555 
Zastúpená:   Tomáš Kovács, prezident SBF 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 
1.2. Prijímateľ 
Názov:                                  
Zastúpený:                                      
Sídlo:                                   
IČO:                                                      
Číslo účtu:                            
(ďalej len „Prijímateľ“) 
 
2. PREDMET A ÚČEL DOHODY 
 
2.1. Predmetom tejto Dohody je úprava podmienok, práv a povinností medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo strany 
Poskytovateľa Prijímateľovi pomerne podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov.  
 
2.2. Účelom tejto Dohody je poskytnutie príspevku Prijímateľovi za podmienok uvedených 
v článku 3 tejto Dohody. 
 
3. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN DOHODY 
 
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančný príspevok Prijímateľovi, pomerne podľa 
počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa 
v posledných 2 rokoch zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou 
organizáciou za ktorú je riadne registrovaný (SLB, MLB, MSR). Toto obdobie bolo upravené 
z pôvodného 1 roku na 2 roky pre zrušenie veľkého množstva súťaží a turnajov kvôli 
pandémii.  
 
3.2 Prijímateľa preukáže Poskytovateľovi oprávnené finančné výdavky spojené so športovou 
prípravou aktívneho športovca v zmysle bodu 3.3. tohto článku Dohody, a to nasledovne: 
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančný príspevok Prijímateľovi za každého aktívneho 
športovca. Poskytovateľ je povinný poukázať finančný príspevok Prijímateľovi podľa 
predošlej vety do 31.12.2020, ak Prijímateľ riadne preukázal oprávnené finančné výdavky 
v zmysle bodu 3.3. tohto článku Dohody, a to najneskôr 10 pracovných dní pred uvedeným 
dátumom. 
 
3.3. Prijímateľ sa zaväzuje preukázať oprávnené finančné výdavky finančného príspevku 
podľa bodu 3.2 tohto článku Dohody Poskytovateľovi formou príslušnej dokumentácie, 
najmä prostredníctvom faktúr, zmlúv a akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré bude od 
Prijímateľa na dané účely požadovať Poskytovateľ. 



 
3.4. Za oprávnené výdavky sa považujú všetky výdavky Prijímateľa alebo výdavky inej 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje zabezpečenie športovej 
prípravy (ďalej len "Priamy realizátor"), ktoré sú preukázateľne viazané na aktívnych 
športovcov, nevyhnutne potrebné na zabezpečenie ich športovej prípravy. 
 
3.5. Za oprávnené výdavky pre zabezpečenie športovej prípravy sa považujú výdavky: 
- tréningový proces 
- sústredenia a výcvikové tábory 
- pitný režim a doplnky výživy 
- poistenie liečebných nákladov 
- funkčné a lekárske vyšetrenia 
- regeneráciu a rehabilitáciu 
- športové náradie, športové náčinie a iné materiálne zabezpečenie neinvestičného 
charakteru 
 
 3.6. Príspevok nie je možné čerpať na  
- úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) u Prijímateľa alebo Priameho 
realizátora, ktorí sú platiteľom DPH a majú nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej 
povinnosti,  
- refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,  
- náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,  
- finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech účelu, ak neprišlo ku skutočnému 
vyplateniu finančných prostriedkov  
 
4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
4.1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť podpisom Poskytovateľa a Prijímateľa. 
 
4.2. Poskytovateľ a Prijímateľ vyhlasujú, že táto Dohoda predstavuje ich slobodnú vôľu, 
Dohodu si pred jej podpisom prečítali a porozumeli jej, pričom na znak súhlasu s ňou nižšie 
pripájajú svoje podpisy. 
 
 
v Bratislave, dňa 6.11.2020    v ......................................., dňa 9.11.2020 
 
 
za Poskytovateľa:     za Prijímateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................   ...................................................... 
           Tomáš Kovács                                                               prijímateľ          
 


