Zápisnica VV SBF
9.3.2021, 10:00 hod.
Zúčastnení členovia VV SBF:

Tomáš Kovács
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.
JUDr. Patrik Hrbek
Mgr. Peter Seriš
MUDr. Pavol Varga
Mgr. Zuzana Krajčírová

Ospravedlnení:

Radoslav Kotlár
Michal Franek

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. Aktuálna situácia športovej činnosti počas pandémie
6. Materiálna pomoc klubom
7. Informácie z AIBA mítingu pre Európu
8. Antidoping
9. Reprezentácia
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:
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 zasadnutie VV SBF na 9.3.2021 prostredníctvom
emailu.
Navrhnutý program:
1. Privítanie
2. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa
zápisnice
3. Schvaľovanie programu
4. Došlá pošta
5. Aktuálna situácia športovej činnosti počas pandémie
6. Finančná pomoc klubom
7. Informácie z AIBA mítingu pre Európu
8. Antidoping
9. Reprezentácia
10. 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 informovala o odoslaní návrhu kandidáta na člena komisie pre
konanie vo veci dopingu. Na poslednom zasadnutí VV bol uznesením č.1/2021 schválený
JUDr. Patrik Hrbek. Výberové konanie bolo posunuté a zatiaľ ešte nebolo ukončené, takže
stále očakávame výsledok.
https://www.minedu.sk/vyberove-konania-ostatne/
Pozitívnou informáciou bolo pozvanie pána JUDr. Radoslava Šimona na Americkú
Olympijskú kvalifikáciu, ktorá sa bude konať v Buenos Aires od 10.-16.5.2021. Pán Šimon
pozvánku od Medzinárodného olympijského výboru prijal.
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať schválenie výjazdu JUDr. Radoslava Šimona na
Olympijskú kvalifikáciu v Buenos Aires.
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
UZNESENÍM č. 7/2021
Výkonný výbor SBF schvaľuje účasť JUDr. Radoslava Šimona na Olympijskej kvalifikácii
(všetci členovia VV hlasovali ZA).

Generálna sekretárka informovala ohľadom správy z MOV preložení európskej kvalifikácie
na jún a o zrušení celosvetového kvalifikačného turnaja na OH a rozdelením miesteniek na
základe rankingu boxerov z rokov 2017 – 2020. Viaceré federácie boxu s týmto krokom
vyjadrili oficiálne nespokojnosť, vrátane SBF, ktorá emailom prezidenta SBF Tomáša
Kovácsa vyjadrila podporu názoru AIBA, ako aj Japonskej boxerskej federácie. Názor zo
strany AIBA na tomto odkaze: https://www.aiba.org/blog/aiba-is-concerned-about-theiocs-decision-to-cancel-world-qualifiers/
List od Japonskej boxerskej federácie bude
prílohou tejto zápisnice ako aj náš list, ten sa nachádza na konci zápisnice.
K bodu 5 – aktuálna situácia športovej činnosti počas pandémie
Tzv. „Covid automat pre šport“ vôbec nenahráva tomu, aby sa v blízkej dobe spustili súťaže
SBF. Chceme preto informovať kluby, ktoré vedia zabezpečiť tréningový proces a mali by
záujem vycestovať do niektorých z krajín v ktorých povolené turnaje sú, že povolenia na
štart zo strany SBF určite dostanú, pokiaľ nejde o AIBA turnaje určené pre reprezentácie,
v tom prípade by účasť musela schvaľovať TMK SBF. Zároveň však upozorňujeme, že
všetky opatrenia v súvislosti s cestovaním do zahraničia treba sledovať. Prezident SBF
komunikuje s Maďarskou boxerskou federáciou, ktorá nám poskytla aj svoj športový
kalendár. Bude prílohou zápisnice.
K bodu 6 – finančná pomoc klubom
VV sa zaoberal finančnou pomocou pre kluby, na ktorú vyčlenil 15.000 Eur, ktoré ušetril ešte
z účtovného obdobia do 31.3.2021. Suma bude prerozdelená klubom podľa počtu aktívnych
športovcov za posledné sčítavacie obdobie od 1.9.2018 do 31.12.2020. O podrobnostiach
podpory bude kluby informovať generálna sekretárka emailom.
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať schválenie rozdelenia financií medzi kluby 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
UZNESENÍM č. 8/2021
Výkonný výbor SBF schvaľuje rozdelenie 15.000 Eur medzi športové kluby SBF podľa počtu
aktívnych športovcov
(všetci členovia VV hlasovali ZA).
K bodu 7 – informácie z AIBA mítingu pre Európu
Dňa 27. 2. 2021 sa konal online informačný míting AIBA určený pre Európu, na ktorom sa za
SBF zúčastnil Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. Členov VV informoval o jednotlivých bodoch
programu, plánoch AIBA v oblastiach povinností národných federácií voči AIBA, školeniam
AIBA, tréningovým kempom AIBA, propagácii AIBA cez sociálne siete, ako aj o športovom
kalendári AIBA kde bolo potvrdené, že tohtoročné MS mužov sa uskutočnia na prelome
novembra a decembra 2021 v srbskom Belehrade. Podrobný preklad materiálov z mítingu
zabezpečí generálna sekretárka.

K bodu 8 – antidoping
Obdržali sme od Antidopingovej agentúry Edukačný plán, ktorý upozorňoval na povinnosť
zabezpečiť vzdelávanie vo veci boja proti dopingu. Bližšie informácie k plánom SADA
v oblasti vzdelávania poskytol JUDr. Patrik Hrbek. V roku 2020 sme neorganizovali žiadne
školenie kvôli pandémii ale v roku 2021 je v pláne zabezpečiť školenie vo veci antidopingu
v rámci školenia trénerov, na ktorom by okrem trénerov mali byť prítomní aj členovia
reprezentácie a informačný materiál bude rozposlaný medzi všetky kluby SBF.
K bodu 9 – reprezentácia
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval o zmene turnaja AIBA pre st.dorast, keď bol pôvodne
plánovaný turnaj v Sofii vymenený za turnaj Dan Pozniakas v Litve.
Zároveň sa VV SBF zaoberal nomináciou na MS mládeže, ktoré boli preložené z roku 2020 na
apríl 2021 a uskutočnia sa v meste Kielce (Poľsko). VV SBF sa zhodol, že posledná nominácia
v kategórii st.dorastu na základe výsledkov z domácich súťaží z reprezentácie bola
uskutočnená na ME st.dorastu (november 2020), kde napokon 4-členná zostava boxerov
nevycestovala pre pozitívne prípady na Covid-19. Príprava tejto zostavy však pokračovala aj
v roku 2021 popri reprezentácii mužov a Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. tak navrhol túto
zostavu nominovať na MS preložené z roku 2020, čiže pre ročníky 2002 – 2003 : 56kg Lukáš
Lorinc, 60kg Adolf Staněk, 64kg Miroslav Herceg (všetci ŠKP BA), 69kg Ladislav Horváth
(ŠB Levice). Tréneri pre st.dorast: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. a Ing. Tibor Hlavačka. Mgr.
Pavol Hlavačka, PhD. uviedol, že záujem o podujatie v pozícii trénera by mal aj Ladislav
Horváth st. VV SBF po diskusii a zvážení finančnej náročnosti podujatia sa zhodol, že
rovnako ako aj pri iných reprezentačných výberoch a vrcholných podujatiach majú možnosť
kluboví tréneri vycestovať na vrcholné podujatie kde majú svojho zverenca na
vlastné/klubové náklady, ale z pozície SBF je nominácia 2 trénerov pre 4 boxerov
postačujúca.
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o nominácii boxerov Lorinc, Staněk, Herceg,
Horváth a trénerov P.Hlavačka a T.Hlavačka na MS mládeže:
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. 9/2021
Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na MS mládeže 10.-24.4.2021 tak, ako je uvedená
(všetci členovia VV hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL).
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval o pokračujúcej príprave reprezentácie mužov, ktorá
sa v pravidelných intervaloch stretáva v Nitre, alebo v Matúškove na Akadémii Tomiho
Kida. V poslednej dobe sa podarilo vybaviť niekoľko sparingov aj v zahraničí, no
jednoznačne chýbajú ligové zápasy na rozboxovanie po takej dlhej pauze a tak musia boxeri
cestovať na silné AIBA turnaje bez nich. Je dobré, že prípravný zápas sa podarilo vybaviť
aspoň pre Andreja Csemeza, ktorý by sa mal 20.3. predstaviť na gala večeri vo Viedni. Po
zranení a operácii sa do plnohodnotného tréningu vrátil Viliam Tankó. Naopak, postupný
návrat do tréningu potrebný po prekonaní Covid-19 vyradil Michala Takácsa z nominácie na
MT AIBA v Istanbule. Konečná nominácia na tento turnaj, ktorý sa koná 15. – 21. 3. 2021 je

nasledovná: 63kg Viliam Tankó (KO GA), 75kg Lukáš Fernéza (BC Z.Moravce), 81kg Matúš
Strnisko (ŠKP BA), 91kg Dávid Michálek (ABC Malacky). Tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.,
rozhodca Martin Zajac.
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o predloženej nominácii na MT AIBA v Istanbule.
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. 10/2021
Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu na MT AIBA v Istanbule 15.-21.3.2021 tak, ako je
uvedená
(všetci členovia VV hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL).

K bodu 10 – diskusia, rôzne
SBF obdržala výzvu z MINEDU na podporu amatérskeho športu. Bližšie informácie
ohľadom
výzvy:
https://www.fondnapodporusportu.sk/aktuality/fond-na-podporusportu-vyhlasuje-novu-vyzvu-urcenu-pre-amaterske-sportove-kluby
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadovpandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy
Tri kluby SBF, ktoré túto výzvu spĺňajú boli včas informované a je na nich či sa do samotnej
výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zapoja.

V Galante, 10.3.2021
Predsedajúci: Tomáš Kovács
zapísal: Ivana Haršányová
overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

Príloha – list pre Medzinárodný Olympijský výbor:

Dear Mr. Morinari Watanabe,
Dear IOC Boxing Task Force Chair,
We were very concerned to receive information that the final world boxing qualifier had been
cancelled and is to be replaced with a boxer ranking system which has been in place since
2017. The decision came too late and deprived many boxers from around the world who were
preparing for a world qualification of their motivation to compete at the Olympics. The
decision in question also impacted young talented boxers who have only recently entered the
elite category and has subsequently denied them the chance to compete. A clear example of
this discrimination can be seen in the case of our boxer Jessica Triebeľová, a two-time
European champion in the junior category, a one-time European champion in the youth
category, and the winner of the fifth place at the 2018 World Youth Championships. She
entered the elite category in 2019 and as a result, she has not had a chance to score as many
points in the ranking system as the boxers who have been part of the elite category since
2017.
For this reason, we share the view of the International Boxing Association published at the
following link: https://www.aiba.org/blog/aiba-is-concerned-about-the-iocs-decision-tocancel-world-qualifiers/
as well as join the petition drawn up by the Japan Boxing Federation (enclosed in the
attachment). Both proposals regarding the organisation of qualifications for the Olympic
Games are fairer than the proposal drawn up by the IOC, and we, therefore, ask the IOC to
reconsider their decision.
Tomáš Kovács
President of the Slovak Boxing Federation

