
Zápisnica z online zasadnutia Výkonného výboru SBF 
23.10.2020, 14:30 hod. 

 
 

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

Ospravedlnení:   Gabriel Kišš 
Michal Franek 
 

Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 
 

Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
      
     
 
• Prezident SBF, Tomáš Kovács srdečne privítal zúčastnených na online zasadnutí a vyzval 

k prerokovaniu stručného programu, ktorý je dôležitý pre aktuálnu situáciu. 
 

• 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: 
 
   1. Privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľa 

   2. Športové podujatia SBF 2020 

   3. Reprezentácia 

    

 
 

 
K bodu 2 – športové podujatia SBF 2020 
 
VV SBF sa zaoberal aktuálnou pandemickou situáciou a obmedzeniami, ktoré sa dotýkajú 
najviac športu. Keďže väčšina pridružených klubov SBF svoj tréningový proces vykonáva 
v školských zariadeniach a telocvičniach, ktoré sú zatvorené a je v nich zakázaná akákoľvek 
športová činnosť, VV SBF sa po dlhej diskusii rozhodol ukončiť všetky dlhodobé 
a majstrovské súťaže SBF v roku 2020. 
-II. SLB SBF ako celoslovenská dlhodobá súťaž je po svojom 5. turnaji ukončená a diplomy 
klubom podľa tabuliek budú jednotlivým klubom odovzdané na 1. turnaji II. SLB v roku 
2021. 
-MLB SBF ako najvyššia dlhodobá súťaž družstiev je po druhom turnaji ukončená. Klubom 
budú športové ceny a diplomy slávnostne odovzdané na 1. turnaji MLB v roku 2021. 



-Majstrovstvá SR 2020 sú preložené a vo všetkých vekových, rodových a hmotnostných 
kategóriách sa uskutočnia v prvej polovici roka 2021 ako Majstrovstvá SR 2020 podľa 
Propozícií M SR 2020, teda všetky ročníky podľa 2020. Majstrovstvá SR všetkých kategórií 
pre rok 2021 sa uskutočnia v druhej polovici roka 2021. Miesta a časy konania jednotlivých M 
SR spresní ŠTaMK v organizačných rozpisoch. 
 

UZNESENÍM č. 28/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje ukončenie športových podujatí SBF 2020 a presunutie MSR 

2020 všetkých kategórii na 1.polrok 2021 
(všetci členovia hlasovali ZA). 

 
Na základe aktivity klubov a počtu ich športovcov v turnajoch MLB 2020 bolo podľa 
Propozícií MLB 2020 pôvodne schválené pre kluby rozdelenie 4 500,00 EUR (alikvotne podľa 
počtu športovcov) za podmienok, že športovec bol riadne zaregistrovaný na podujatí 
(nahlásenie nie je postačujúce) a zúčastnil sa na 3 turnajoch MLB 2020. 
Členovia VV SBF sa v diskusii zhodli na tom, že bude rozdelených iba 2 000, 00 EUR za 
podmienky a financie sa rozdelia alikvotne klubom za športovcov, ktorý sa zúčastnili oboch 
turnajov MLB (nahlásenie nie je akceptované). Ďalších 2 500,00 Eur bude presunutých do 
MLB pre rok 2021. ŠTaMK SBF spracuje zo Správ ŠTaMK SBF tabuľku a zašle k účelu úhrad 
generálnej sekretárke SBF. 
 

UZNESENÍM č. 29/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje zmeny pre rozdelenie financií účastníkom MLB, 

tak ako je uvedené 
(všetci členovia hlasovali ZA). 

 
Športový kalendár SBF pre rok 2021 vypracuje reprezentačný tréner v spolupráci s ŠTaMK 
SBF s termínmi podujatí po uvoľnení bezpečnostných opatrení a informáciách o možnostiach 
usporiadania športových podujatí. ŠTaMK SBF následne vyzve pridružené kluby SBF 
k nahláseniu organizácie jednotlivých turnajov. 
 
 

K bodu 3 – reprezentácia 
 

Reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval,  že ME do 22 rokov boli 
zrušené, pretože ich konanie nepovolila talianska vláda. ME pre st.dorast a ml.dorast však 
ostávajú v platnosti.  
Na ME st.dorastu, ktoré sa uskutočnia v Čiernej hore 12.11. – 23.11. 2020, predniesol návrh 
TMK: 56kg Lukáš Lörinc, 60kg Adolf Staněk, 64kg Miroslav Herceg (všetci ŠKP BA), 69kg 
Ladislav Horváth (ŠB Levice). Tréner Pavol Hlavačka. Uviedol, že všetci menovaní sú 
dlhodobo členmi reprezentačného družstva dorastu a zúčastnili sa aspoň jednej prípravnej 
súťažnej akcie (MT J.Tormu, MT Štetín, MLB Vranov). Ostatní boxeri zo širšieho kádra, ktorí 
sa nikde nezúčastnili, z nominácie vypadli. Ďalej poznamenal, že tréningový proces 
v záverečnej fáze prípravy je kvôli opatreniam mimoriadne náročný a musel byť zrušený 
akýkoľvek medzinárodný sparing. Všetci boxeri však ďalej pokračujú v príprave pod jeho 
vedením. Na podujatie sú potrebné negatívne testy na Covid-19. SBF bude na tomto podujatí 
financovať účasť 4 boxeri + 1 tréner + rozhodca. Účasť rozhodcu SBF je v štádiu riešenia.  
Ďalej predniesol návrh TMK na nomináciu na ME ml.dorastu (Sofia, Bulharsko) 23.11.-
3.12.2020: 48kg Dušan Bobek (ŠA Trnava / klubové náklady), 50kg Samuel Zupko (BK 
Ždaňa), 52kg Matúš Janíček (Devínska N.Ves), 57kg Pavol Fleischhacker (N.Mesto / klubové 
náklady), 60kg Samuel Horváth, 66kg Roman Horváth (obaja ŠB Levice). Tréneri Ladislav 
Horváth, Rafael Horváth, Andrej Horný (klubové náklady). Nominácia a financovanie bolo 
diskutované so všetkými zúčastnenými klubmi / trénermi. Všetci tréneri avizovali, že 
tréningový proces zabezpečujú pre nominovaných boxerov aj v súčasnej situácii. SBF bude 



na tomto podujatí financovať zostavu 4 boxeri + 2 tréneri + rozhodca (je v štádiu riešenia) + 
finančné ceny za účasť (tzv.vreckové) a povinné Covid-19 testy aj pre boxerov a trénera, ktorí 
pocestujú na klubové náklady.  
 

UZNESENÍM č. 30/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nominácie a financovanie tak, ako boli navrhnuté 

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

GS Ivana Haršányová informovala o doručení novej zmluvy o vzájomnej spolupráci pri 
zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže medzi VŠC 
DUKLA Banská Bystrica a SBF na rok 2021. Výkonným výborom bola navrhnutá 
športovkyňa Jessica Triebeľová.  
 

UZNESENÍM č. 31/2020 
Výkonný výbor SBF schvaľuje zaradenie športovkyne Jessici Triebeľovej do podpory VŠC 

Dukla Banská Bystrica na rok 2021. 
(všetci členovia hlasovali ZA). 

 
 

 
 

V Galante, 26.10.2020      zapísal:  Ivana Haršányová 
 

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


