
 
Zápisnica VVSBF 

08.06.2022, 09:00 hod. 
 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.  
Mgr. Boris Čavajda 
Mgr. Peter Seriš 

 
Zástupca športovcov:   Andrej Csemez 
 
Ospravedlnení:   Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE 

MUDr. Pavol Varga 
Ing. Tomáš Dittinger 

    
Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 
Pozvaní hostia:   Ján Brandejs 
    
Navrhnutý program: 
 

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

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Kongresy EUBC, IBA 
5. ME mužov Jerevan 
6. Odmeny za dosiahnuté výsledky v reprezentácii 
7. Financovania rozhodcov  
8. Došlá pošta 
9. Reprezentácia 

 

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: 5 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 5 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  5 
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 6 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 nazasadnutie VV SBF prostredníctvom emailu.  
Navrhnutý program:  
 

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

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Kongresy EUBC, IBA 
5. ME mužov Jerevan 
6. Odmeny za dosiahnuté výsledky v reprezentácii 
7. Financovania rozhodcov 
8. Došlá pošta 
9. Reprezentácia 

 
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o programe VV SBF.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 5 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 5 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  5 
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 – kongresy EUBC, IBA 
 
Dňa 30.4.2022 sa konal EUBC kongres v Talianskom meste Assisi, kde po schválení VV SBF 
vycestoval JUDr. Radoslav Šimon. Pán Šimon informoval, že na kongrese bol zvolený až 
druhým kolom voľby nový prezident EUBC Ioannis Filippatos. Prvýkrát v histórii volieb 
EUBC rozhodlo o výsledku hlasovania druhé kolo hlasovania. Výsledok druhého procesu 
bol 25-22 v prospech pána Ioannisa Filippatosa, ktorý pôsobil aj ako ringový lekár. Na 
kongrese sa podarilo zvoliť aj členov VV EUBC. Druhým kongresom bol kongres 
v Tureckom Istanbule, kde bola voľba predstavenstva IBA, ktorá tiež prebehla úspešne. VV 
SBF týmto ďakuje pánovi Šimonovi za reprezentáciu SBF na spomínaných kongresoch. 

EUBC informovala, že dňa 25.6.2022 o 10:00 hodine uskutoční online kongres, kde bude 
hlasovanie ohľadom finančnej správy EUBC a predstavia národným federáciám aj novú 
účtovnú firmu na ďalšie obdobie. Na účasť na online kongrese zareagoval pán Mgr. Boris 
Čavajda, so záujmom zúčastniť sa online kongresu. VV SBF tento návrh podporil nakoľko sa 
pán Čavajda zúčastňuje online kongresov ako to bolo aj dňa 27.2.2022.  

 

K bodu 5 – ME mužov Jerevan 
 
GS informovala, že dňa 14.5.2022 formou per rollam VV odsúhlasil výpravu na ME mužov 
v Arménskom Jerevane 20.-31.5.2022. Výprava na ME pozostávala z 10 osôb a to tréneri 
Pavol Hlavačka a Tomáš Kovács, boxeri: Viliam Tankó 60kg, Michal Takács 71kg, Andrej 
Csemez 80kg, Matúš Strnisko 86kg, Dávid Michálek 92kg. Všetci nominovaní absolvovali 
pred ME sparing kemp v Anglickom Sheffielde na náklady zo svojho  Top Tímu, alebo 
klubov. Podporným tímom bol masér Justín Illéš a fyzioterapeutka Lenka Skaličovaná. Justín 



Illéš bol spolufinancovaný z dotácií top tímu zúčastnených boxerov a Lenka Skaličanová z 
dotácie top tímu Andreja Csemeza, nakoľko s ním pracuje. Z pôvodnej nominácie vypadol 
pre tréningový výpadok Lukáš Fernéza. Nakoľko cestu na letisko a z letiska bolo nutné riešiť 
dvoma autami, tak jedno auto sponzorsky zafinancoval prezident SBF Tomáš Kovács.  
 

UZNESENÍM č. 22/2022 
Výkonný výbor SBF schválil dňa 14.5.2022 navrhnutú zostavu a financovanie na ME 

mužov Jerevan, ARM.  
(Všetci členovia hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa ZDRŽAL.) 

 
 
K bodu 6 – odmeny za dosiahnuté výsledky v reprezentácii 
 
VV sa zaoberal odmenami pre športovcov za dosiahnuté výsledky v reprezentácii. Posledné 
schválenie odmien bolo ešte v roku 2017 preto by mal nový VV SBF opäť schváliť tieto 
odmeny pre reprezentantov. Pribudla nám odmena kvalifikácie sa športovca na OH. 
Samotné umiestnenie na OH by sa riešilo aktuálne podľa miesta umiestnenia na OH. 
Odmeny sú nasledovné: 
 

Kvalifikácia na OH: 2000€ 

MS mužov/žien: 1.miesto 2.000€, 2.miesto 1.500€, 3.miesto 1.000€, 5.miesto 500€ 

ME mužov/žien: 1.miesto 1.500€, 2.miesto 1.000€, 3.miesto 800€, 5.miesto 300€ 

ME mužov/žien do 22 rokov: 1.miesto 1.000€, 2.miesto 800€, 3.miesto 500€ 

MS st.dorast: 1.miesto 1.300€, 2.miesto 1.000€, 3.miesto 600€, 5.miesto: 200€ 

MT IBA mužov/žien: 1.miesto 300€, 2.miesto 200€, 3.miesto 100€ 

ME st.dorast: 1.miesto 800€, 2.miesto 600€, 3.miesto 400€ 

ME ml.dorast: 1.miesto 600€, 2.miesto 400€, 3.miesto 200€ 

ME žiaci: 1.miesto 500€, 2.miesto 300€, 3.miesto 150€ 

Všetky medaile musia byť vybojované, nie dosiahnuté voľným losom! Pán prezident dal 
priestor na diskusiu k finančným odmenám za dosiahnuté výsledky. Všetci prítomní 
členovia sa zhodli na takomto odmeňovaní, nakoľko sa doteraz ukázalo ako finančne 
zvládnuteľné pre rozpočet SBF.  
 
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 5 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 5 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  5 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 
 

UZNESENÍM č. 23/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje odmeny za dosiahnuté výsledky v reprezentácii 

(všetci členovia hlasovali ZA).  



 
 
K bodu 7 – financovnia rozhodcov 
 
Členovia VV SBF pokračovali v rozhovore ohľadom financovania rozhodcov ak sú na 
turnajoch v zahraničí. SBF každému rozhodcovi poskytuje finančný príspevok tak ako 
nominovaným trénerom podľa dĺžky podujatia (3-5 dní 100 Eur, 6 a viac dní 200 Eur). 
Zároveň majú rozhodcovia hradené ubytovanie a stravu, prípadne cestovné. Vyúčtovanie na 
medzinárodných podujatiach má na starosti nominovaný tréner. Vždy treba zohľadniť 
ekonomickosť a spojiť sa s účastníkmi daného medzinárodného turnaja a predísť tak 
výdavkom, ktoré by SBF nedokázala financovať.  
Turnaje RBC konané na Slovensku sú financované tak ako domáce podujatie. Turnaje RBC 
v ČR (Praha a Ústí n/L) sú financované tak ako 3-dňový medzinárodný turnaj (ubytovanie, 
strava a príspevok 100 Eur). Cestovné ide na náklady slovenských klubov BCS Nitra a BT 
Dubnica n/V. V ekonomickom záujme je vhodné, aby rozhodcovia cestovali spolu s klubmi, 
pokiaľ je to možné. Pokiaľ cestujú vlastným autom tak ako pri poslednom kole do Ústí n/L, 
tak cestovné náklady uhradí rozhodcom športový manažér Ján Brandejs a následne budú 
vyúčtované na refakturáciu klubom BCS Nitra 50%, BT Dubnica 50%.  
Športový manažér Ján Brandejs ďalej informoval, že financovanie rozhodcov na domácich 
podujatiach je po ekonomických úpravách a preplácaniu plných cestovných náhrad finančne 
náročnejšie ako sa pôvodne počítalo v rozpočte.  
GS po dohode s účtovníčkou navrhla aby bolo schválené financovanie telefónnych služieb 
predsedovi komisie rozhodcov, pánovi Petrovi Jachmanovi jednorazovo za celý rok a nie 
každé 2 mesiace ako to bolo doteraz. Pán Jachman má schválenú výšku príspevku na 
telefónne služby sumou 10€ za mesiac. GS v mesiaci jún doplatí zvyšok zostávajúcej sumy 
v tomto roku. Pán prezident dal hlasovať ohľadom tohto návrhu. 
 
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 5 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 5 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  5 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 
 

UZNESENÍM č. 24/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje jednorazové poskytnutie sumy 120€ za rok predsedovi 

komisie rozhodcov pánovi Petrovi Jachmanovi na telefónne služby 
(všetci členovia hlasovali ZA).  

 
 
K bodu 8 – došlá pošta  
 
GS informovala členov VV SBF, že dňa 26.5.2022 sa konalo 62.VZ SOŠV v hoteli Gate One, na 
ktorom sa zúčastnil Mgr. Boris Čavajda, ktorého navrhol prezident SBF Tomáš Kovács. Pán 
Čavajda informoval VV SBF o priebehu VZ, ktorého body programu boli napr. prijatie 
čestných členov SOŠV, rozpočet SOM a.s. (Slovenská olympijská marketingová) 2022, správa 
dozornej rady SOM, hodnotenie účasti SR na ZOH 2022 Peking a pod. 
 
Športový manažér Ján Brandejs predniesol žiadosť o pridruženie klubu ELITE BOXING 
GYM. Klub zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie klubu a splnil tak podmienky 
pridruženia.  

 
 



UZNESENÍM č. 25/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu ELITE BOXING GYM 

(všetci členovia hlasovali ZA). 
 
 
Generálna sekretárka informovala o výsledkoch kurzov rozhodcov, ktoré sa konali v prvej 
polovici roka 2022. Prvým kurzom bol rozhodcovský kurz 2** IBA v Chorvátskom Poreči 
počas ME do 22 rokov od 11.-24.3.2022 kde úspešne dosiahol úroveň 2** IBA  rozhodca SBF 
pán Norbert Horňák. Srdečne mu v mene SBF gratulujeme. 
 
Druhým kurzom bol kurz 1* IBA v Helsinkách počas turnaja GeeBee vo Fínsku. Kurzu sa 
zúčastnil pán Ing. Tomáš Dittinger, ktorý ho úspešne zvládol a dosiahol tak úroveň 1* IBA. 
Aj pánovi Dittingerovi srdečne gratulujeme.   
 
Zároveň pán Ing. Tomáš Dittinger doručil emailom na sekretariát SBF oznámenie o vzdaní sa 
členstva vo výkonnom výbore SBF. Podľa pravidiel IBA nemôže byť členom VV zároveň aj 
rozhodca IBA. Pán prezident dal priestor na diskusiu k tomu bodu, ktorá sa niesla 
v zbytočnom obmedzení toho, ako môže práca člena VV narúšať prácu rozhodcu IBA. Avšak 
SBF je členom IBA tak pán prezident pristúpil k schváleniu žiadosti pána Dittingera. 
 
 

UZNESENÍM č. 26/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje vzdanie sa členstva pána Ing. Tomáša Dittingera vo 

výkonnom výbore SBF. 
(Všetci členovia hlasovali ZA.) 

 
 
 
GS Ivana Haršányová informovala o podnetu z MVVaŠ SR ohľadom kontroly všetkých 
cestovných príkazov za minulý rok (2021) až doteraz. Všetky CP zhromaždila a poskytla 
kontrolórovi SBF aby tieto preskúmal. Všetky predložené CP boli v poriadku a kontrolór SBF 
tak mohol reagovať na podnet stanoviskom s kladným záverom. 
 
GS ďalej informovala, že v apríli zaslala do NŠC žiadosť o aktualizáciu zoznamu športovcov 
zaradených do podpory NŠC. V aktualizácii uviedla pridať do zoznamu podporovaných 
športovcov športovkyňu Nicole Ďuríkovú. Dňa 31.5.2022 prišla na sekretariát odpoveď 
s kladným vybavením žiadosti. Nicole Ďuríková bola zaradená do kategórie C podpory NŠC 
do 31.12.2022. GS zaslala športovkyne všetky podklady na vyplnenie vrátane zmluvy, GDPR 
a protokolu. 
 
GS informovala členov VV SBF o prichádzajúcich emailoch zo stredných škôl, ktoré 
potrebujú potvrdenia zväzu či žiaci, ktorí si poslali prihlášky na stredné športové školy sú 
v zozname talentovaných športovcov SBF. GS tieto potvrdenia vybavuje v spolupráci so 
športovým manažérom a reprezentačným trénerom. 
 
Ďalším bodom bola informácia o zaslaní Dodatku č. 1 k zmluve č. 0045/2022/SŠ 
o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022 v ktorom sú zmeny v zmluve týkajúce 
sa napr. zabezpečenia športovej činnosti občanov Ukrajiny na území Slovenskej republiky 
alebo zvýšenie príspevku o 6.606€. Vzhľadom k prijatiu dodatku k zmluve, musí SBF na 
svojej stránke sbf.sk uviesť nové logo a to v znení že 61% príspevku tvoria prostriedky zo 
štátneho rozpočtu vo výške odvodov z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021. 
 
 
 



 
 
 
K bodu 9 – reprezentácia 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval o nominácii TMK na turnaj, ktorý práve začal. Jedná 
sa o MT Bornemissza v maďarskom Egeri. Nominácia bola riešená formou per rollam. 
Nominovaní boli boxeri: 
54kg Matúš Janíček, 57kg Samuel Zupko, 57kg Dušan Bobek, 67kg Samuel Horváth, 71kg 
Roman Horváth, 60kg Tamara Kubalová. V mladšom doraste na klubové náklady 60kg Matej 
Čičmanec. Tréner Ladislav Horváth + osobný tréner Samuela Zupka Rafael Horváth. 
Rozhodca SBF Martin Zajac.  
Nakoľko ide o najdrahší turnaj v Európe, tak sa TMK zaoberala finančným riešením, aby sa 
zmestila do požadovaného rozpočtu. Z tohto dôvodu boli využité aj financie z top tímu, 
účasť bola krátená o finančné ceny športovcov a tréner Tibor Hlavačka spolu s boxerkou 
Bibianou Lovašovou nahradil turnaj sparingovým kempom so seniorskou reprezentáciou 
Maďarska v Budapešti.  
Do budúcna sa SBF bude zaoberať tým, či pri takýchto finančných podmienkach budeme 
účastníci tohto turnaja, nakoľko už tento rok väčšina európskych krajín účasť pre vysokú 
finančnú náročnosť odmietla.  
 
Športový manažér Ján Brandejs informoval o veľmi dobrej úrovni turnaja Olympijských 
nádejí v Devínskej Novej Vsi. Hlavný reprezentačný tréner Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 
vyjadril tiež spokojnosť s tým, akú širokú zahraničnú účasť vybavil reprezentačný tréner 
žiakov a ml.dorastu Andrej Horný, čím turnaj splnil účel na 100%. Šancu štartovať na turnaji 
dostala široká škála boxerov v kategórii žiakov a ml.dorastu, čo síce prinieslo viacej prehier 
hlavne našich boxerov „z druhého sledu“, avšak na druhej strane pomohlo trénerovi 
Andrejovi Hornému dotvoriť predstavu s kým by mohol rátať do užšej reprezentácii 
v týchto kategóriách.  
 
 
 
 
 
 
V Matúškove, 09.06.2022 
  
Predsedajúci: Tomáš Kovács    
      
zapísal: Ivana Haršányová    
 
overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 


