
 
Zápisnica VVSBF 

05.08.2022, 09:00 hod. 
 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.  
Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE 
MUDr. Pavol Varga 
 

Zástupca športovcov:   Andrej Csemez 
 
Ospravedlnení:   Mgr. Boris Čavajda 

Mgr. Peter Seriš 
    
Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 
Pozvaní hostia:   Ing. Martin Johanes  

JUDr. Radoslav Šimon 
    
Navrhnutý program: 
 

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

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Audit za rok 2021 
5. Schválenie VS za rok 2021 
6. Reprezentácia 
7. Kongres 
8. 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: 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 5 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 prostredníctvom emailu.  
Navrhnutý program:  
 

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

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Audit za rok 2021 
5. Schválenie VS za rok 2021 
6. Reprezentácia 
7. Kongres 
8. Rôzne 

 
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 – audit za rok 2021 
 
Na zasadnutí bol prítomný pán Ing. Martin Johanes, ktorý vykonával audit SBF za rok 2021. 
Pán Johanes informoval členov VV SBF o výsledkoch auditu za predchádzajúci rok a zostavil 
aj účtovnú závierku za rok 2021 a správu audítora. Zo zákona vyplýva, že tieto dokumenty 
musia byť vystavené každý rok a rovnako aj zverejnené.    
 
K bodu 5 – schválenie VS za rok 2021 
 
GS informovala členov VV SBF, že hlasovanie VZ per rollam ktoré bolo v júli malo 
dostačujúcu účasť klubov SBF a tak je výsledkom, že výročná správa za rok 2021 bola 
schválená valným zhromaždením SBF formou per rollam dňa 29.7.2022.  
 
 
K bodu 6 – reprezentácia 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval VV SBF o blížiacich sa medzinárodných podujatiach 
a nomináciách. Na ME st.žiakov (Erzurum, TUR 10.-21.8.2022) navrhlo TMK schváliť 4 
boxerov, ktorých účasť hradia kluby / sponzori – Kristián Harasník, Sebastian Chocholáček 
(obaja BC Holíč), Maximilián Mikláš (Devínska N.Ves), Martin Bohunčák (ŠA Trnava). 
Trénerom výpravy bude reprezentačný tréner pre túto kategóriu Andrej Horný, ktorého 
účasť v plnej miere hradí SBF. Súčasťou výpravy budú aj Anton Chocholáček a Ľubomír 
Harasník, obaja na vlastné náklady. 
 



https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2021/12/Team-Delegations-
Handbook-EUBC-Schoolboys-and-Schoolgirls-European-Boxing-Championships-
ERZURUM-2022-Final-Version.pdf?x49876  
 
 
1.-4.9.2022 sa koná v Ústí n/L tradičný MT pre ml.dorast Olympijské nádeje. TMK navrhla 
nasledovnú nomináciu: Filip Prešinský, Sebastian Šalamon (BCS Nitra), Dávid Zahradníček 
(BA Boxerňa), Alexander Poliačik (BC Holíč), Tobias Zelenák, Matej Čičmanec (Devínska 
N.Ves). Nakoľko sa v rovnakom termíne a na rovnakom mieste koná v Ústí n/L aj Real 
Boxing Cup, tak s výpravou vycestuje seniorský tréner Pavol Hlavačka, 2.4. ho doplní 
Andrej Horný. Rozhodcu na toto podujatie nominuje KR SBF. Účasť nominovaných členov je 
vo finančnej réžii SBF.  
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/07/OLYMPIC-HOPES-for-
Juniors-Usti-n.L.-2022-Official-Invitation.pdf?x49876 
 
6.-11.9.2022 sa v Gliwiciach (Poľsko) koná MT IBA Silesian Cup pre kategóriu žien 
a st.dorasteniek. Na tento turnaj sú nominované boxerky, ktoré by nás mali reprezentovať na 
tohtoročných ME žien a MS st.dorastu – Nicole Ďuríková (BC Triebeľ), Miroslava Jedináková 
(BCS Nitra), Bibiana Lovašová (BCS Nitra), Tamara Kubalová (Devínska N.Ves). Tréner 
Tibor Hlavačka. Rozhodcu donominuje KR SBF. Účasť nominovaných členov je finančnej 
réžii SBF.  https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2021/11/PLAKAT-XVII-
guks_XVII-pos.jpg?x49876 
 
 

UZNESENÍM č. 28/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nominácie a ich financovanie tak, ako bolo navrhnuté 

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

 
 
 
K bodu 7 – kongres 
 
Dňa 25.septembra sa uskutoční druhý mimoriadny IBA kongres v arménskom Jerevane. 
Hlavnou agendou tohto mimoriadneho kongresu je, aby národné federácie rozhodli o 
potrebe nových prezidentských volieb. Proti miestu konania boli viaceré federácie ale zatiaľ 
neúspešne. Pozvánka na kongres v prílohe. O slovo sa prihlásil JUDr. Radoslav Šimon 
a požiadal výkonný výbor a účasť na tomto kongrese. Pán prezident vyzval na hlasovanie 
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 
 

UZNESENÍM č. 29/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje účasť JUDr. Radoslava Šimona na IBA kongrese 

v arménskom Jerevane dňa 25.9.2022 
(všetci členovia hlasovali ZA).  

 
 

https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2021/12/Team-Delegations-Handbook-EUBC-Schoolboys-and-Schoolgirls-European-Boxing-Championships-ERZURUM-2022-Final-Version.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2021/12/Team-Delegations-Handbook-EUBC-Schoolboys-and-Schoolgirls-European-Boxing-Championships-ERZURUM-2022-Final-Version.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2021/12/Team-Delegations-Handbook-EUBC-Schoolboys-and-Schoolgirls-European-Boxing-Championships-ERZURUM-2022-Final-Version.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/07/OLYMPIC-HOPES-for-Juniors-Usti-n.L.-2022-Official-Invitation.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/07/OLYMPIC-HOPES-for-Juniors-Usti-n.L.-2022-Official-Invitation.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2021/11/PLAKAT-XVII-guks_XVII-pos.jpg?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2021/11/PLAKAT-XVII-guks_XVII-pos.jpg?x49876


 
 
K bodu 8 – rôzne 
 
Pán prezident Tomáš Kovács informoval, že SBF bola oslovená firmou Obstaráme s.r.o. ktorá 
ponúka svoje služby verejného obstarávania s veľmi výhodnými cenami. Majú za sebou 
dlhoročné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania s veľkým počtom firiem po celom SR. 
Spomínaná firma spolupracovala s SBF už v roku 2020 pri obstarávaní boxerských ringov 
a určite sa na nich SBF v budúcnosti ešte obráti. 
 
JUDr. Radoslav Šimon informoval VV SBF, že v mesiaci august sa uskutoční zasadnutie 
komisie rozhodcov SBF (KR SBF) na ktorom sa bude riešiť viacero noviniek ako napríklad to, 
že KR SBF doplní už v druhom polroku 2022 takmer na každé podujatie SBF evaluatora aby 
objektívne posúdil prácu rozhodcov. Na turnaji MSR za rok 2021 v dňoch 1.-3.7.2022 
v Dubnici už pán Šimon v tejto pozícii bol.  
Ďalšou novinkou by bolo aby sa na podujatí SBF zúčastňovali aj noví rozhodcovia, ktorí by 
samostatne a oddelene bodovali zápasy a tak si zdokonaľovali svoje posúdenie správneho 
výsledku zápasov.  
GS informovala pána Šimona aby oboznámil KR SBF, aby rozhodcovia ak sa to bude dať 
cestovali na podujatia spoločne jedným autom aby sa tak predišlo preplácaniu veľkého 
počtu cestovných príkazov, ktoré veľmi vplývajú na rozpočet, ktorý je určený práve na 
vyplatenie rozhodcov na podujatiach.  
 
  
 
 
 
 

V Matúškove, 08.08.2022 
  
Predsedajúci: Tomáš Kovács    
      
zapísal: Ivana Haršányová    
 
overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 


