
 
Zápisnica VVSBF 

09.11.2022, 09:00 hod. 
 
 

Zúčastnení členovia VV SBF: Tomáš Kovács 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.  
MUDr. Pavol Varga 
   

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

Mgr. Boris Čavajda 
Mgr. Peter Seriš 
 

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. VZ SBF 
6. MSR 
7. Disciplinárny podnet 
8. Reprezentácia 
9. 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: 4 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 4 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  4 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 
Predsedajúci Tomáš Kovács určil ako 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 všetci 4 členovia hlasovali 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. Došlá pošta 
5. VZ SBF 
6. MSR 
7. Disciplinárny podnet 
8. Reprezentácia 
9. Rôzne 

 

Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o programe VV SBF.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 4 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 4 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  4 
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 
 
Športový manažér Ján Brandejs predniesol žiadosť o pridruženie klubu MŠO Štúrovo. Klub 
zaslal všetky potrebné dokumenty na pridruženie klubu a splnil tak podmienky pridruženia.  

 
UZNESENÍM č. 33/2022 

Výkonný výbor SBF schvaľuje pridruženie klubu MŠO Štúrovo k SBF 
(všetci členovia hlasovali ZA). 

 
 
GS SBF informovala o doručení podnetu zo dňa 5.10.2022 kde viacerí členovia SBF žiadali 
okamžité zrušenie výsledku nerozhodne v kategórii mladších žiakov na turnajoch Slovenskej 
ligy boxu. VV SBF sa týmto podnetom zaoberal a po diskusii sa členovia zhodli, že výsledok 
zápasu už nezostane nerozhodný. Rozhodca teda určí víťaza aj v kategórii mladších žiakov 
na turnajoch SLB. 
 
 
GS SBF informovala o nadchádzajúcom IBA kongrese, ktorý sa uskutoční online formou cez 
aplikáciu Zoom dňa 11.12.2022. S účasťou na kongrese bol v predstihu oslovený pán JUDr. 
Radoslav Šimon, ktorý sa pravidelne zúčastňuje kongresov a s návrhom zúčastniť sa tohto 
kongresu aj súhlasil. GS pána Šimona dňa 4.10.2022 na online kongres prihlásila.  



 
Na sekretariát bola doručená žiadosť od rozhodcu SBF pána Martina Zajaca v ktorej uviedol, 
že žiada preplatenie nákladov z rozhodcovského kurzu 3* na ktorom sa zúčastnil. Kurz bol 
v Slovinskom Maribore počas IBA turnaja Silver Belt Series 18.-30. októbra 2022. Náklady na 
ubytovanie a stravu boli vo výške 1230€ a PHM vo výške 194,12€ t.j. spolu 1424,12€. VV 
diskutoval o preplatení nákladov pánovi Zajacovi. Zhodli sa na preplatení  sumy 1400€ a po 
tejto diskusii dal ešte predsedajúci Tomáš Kovács hlasovať o preplatení sumy 1400€.  
Hlasovanie: 
Počet členov VV SBF prítomných na zasadnutí: 4 
Počet členov VV SBF zúčastnených na hlasovaní: 4 
Počet členov VV SBF hlasujúcich za návrh:  4 
Počet členov VV SBF hlasujúcich proti návrhu: 0 
Počet členov VV SBF, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 

UZNESENÍM č. 34/2022 
Výkonný výbor SBF jednohlasne schvaľuje preplatenie sumy 1400€ pre rozhodcu pána 

Martina Zajaca na 3* kurze, ktorý sa konal v Maribore 18.-30.10.2022.  
(všetci členovia hlasovali ZA) 

 
 
K bodu 5 – VZ SBF 
 
VZ SBF bolo dňa 4.11.2022 online formou hlasovaním per rollam zvolané a schválené na 
termín konania MSR 2022, ktoré sú naplánované na 2.-4.decembra 2022. VZ sa tak uskutoční 
dňa 3.12.2022 o 10:00hod. na Akadémii Tomiho Kida v Matúškove. 
 
 
K bodu 6 – MSR 2022 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že ŠH Olympia, v ktorej sa mali uskutočniť 
decembrové M-SR 2022, má problémy s kúrením a preto by BCS Nitra mohol prenechať 
organizáciu inému klubu. Záujem prejavil klub KO BC Galanta, ktorý sa musel vzdať 
usporiadania M-SR 2021 a preto by rád zorganizoval M-SR 2022. Prezident Tomáš Kovács 
tak informoval, že podujatie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Matúškove.  
 
Z hľadiska organizácie súťaže sa VV SBF zhodol, že na M-SR umožní v kategórii starších 
dorasteniek aj účasť dievčat z Českej Republiky, tak ako ČBA povolila účasť slovenských 
dievčat na ich Majstrovstvách Republiky.  
 
 
K bodu 7 – Disciplinárny podnet 
 
Športový manažér Ján Brandejs informoval VV SBF o podaní disciplinárneho podnetu na 
športovcov a organizátora podujatia na základe podozrenia nešportového správania na 11. 
kole SLB v Zlatých Klasoch. 
 
 
K bodu 8 – reprezentácia 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval VV SBF o návrhu TMK na nomináciu k MS mládeže 
v Španielsku. Pôvodný rozpočet SBF pre túto akciu predstavoval 8.000 Eur, čo však pri 
vysokých cenách ubytovania a leteniek (spolu cca 1.850 Eur na osobu) neumožňovalo štart 
celej predbežnej nominácii vrátane všetkých trénerov na náklady SBF, keďže kompletné 
náklady by sa vyšplhali až na cca 16.000 Eur. TMK preto pristúpilo ku kompromisnému 



spolufinancovaniu účasti podľa rankingu nominovaných boxerov podľa ich výsledkov 
a výkonov v tomto roku nasledovne: 
Tréner Pavol Hlavačka sa zrieka účasti na tomto podujatí a prenechá účasť pre trénerov 
Ladislava Horvátha a Andreja Horného, ktorí majú v nominácii dvojicu svojich klubových 
boxerov. SBF im bude hradiť letenky a ubytovanie. Tretím trénerom bude Tibor Hlavačka, 
ktorého účasť bude komplet hradiť Športové centrum polície bez akéhokoľvek financovania 
od SBF. Všetci tréneri sa v rámci kompromisu financovania zriekajú svojej trénerskej odmeny 
za toto podujatie (200 Euro na osobu). Finančné ceny (tzv. vreckové) sa nebudú vyplácať 
žiadnej osobe v nominácii, poistenie je v réžii klubov. Boxeri: Bibiána Lovašová 57kg, 60kg 
Tamara Kubalová, 71kg Roman Horváth – SBF financuje ubytovanie aj letenky. Matúš 
Janíček 54kg – SBF financuje ubytovanie, klub spolufinancuje letenky (300 Eur). Lukáš 
Vymyslický 51kg – SBF financuje letenky a 675 Eur na ubytovanie, klub spolufinancuje 600 
Eur na ubytovanie. 67kg Samuel Horváth – SBF financuje 675 Eur na ubytovanie, klub 
spolufinancuje 300 Eur na letenky a 600 Eur na ubytovanie. Pri danom uvedenom 
spolufinancovaní by MS stáli SBF cca 11.000 Eur a preto TMK žiada VV SBF o schválenie 
danej nominácie spolu s uvedeným financovaním.  
 
 

UZNESENÍM č. 35/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nomináciu a financovanie výpravy tak, ako ju TMK 

navrhlo  
(všetci členovia hlasovali ZA, Pavol Hlavačka sa zdržal). 

 
 
https://www.iba.sport/news/iba-assists-9-countries-to-participate-in-the-youth-world-
boxing-championships/  
 
Live zápasy: https://www.youtube.com/c/IBABoxing   
 
K bodu 9 – rôzne 
 
Športový manažér Ján Brandejs informoval, že ceny za SLB a Super pohár 2022 budú 
odovzdávané na 1.kole SLB 2023.  
Ďalej informoval o projekte modernej digitalizácie informačného systému SBF (registračky, 
nahlasovanie na ligy, podujatia, register boxerov, atď.). Na realizáciu daného projektu sa 
bude SBF snažiť získať dotáciu z niektorých dostupných výziev zo štátneho rozpočtu.  
Ďalej sa VV SBF zhodol, že formát ligových súťaží pre rok 2023 nechá najprv na 
prerokovanie medzi klubmi počas decembrového VZ. Následne sa bude tvoriť športový 
kalendár SBF na rok 2023.  
 
Na posledné 8.kolo RBC ligy 18.-20.novembra 2022 ktoré bude v Prahe zapožičia SBF na 
prepravu slovenských rozhodcov reprezentačný automobil. Po dohode uhradí náklady na 
pohonné hmoty klub BCS Nitra. 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval, že SBF by mala držať krok s hlavnými pravidlami 
IBA podľa ktorých je v súčasnosti dovolený štart v olympijskom boxe nie len športovcom 
z iných bojových športov ale aj boxerom s profesionálnou licenciou. Vo viacerých krajinách 
takýto boxeri aj reprezentujú krajinu na vrcholných podujatiach a v lige RBC, ktorú 
organizuje ČBA. Takíto boxeri štartovali aj tento rok. VV SBF sa zhodol, že od budúceho roka 
2023 bude profesionálnym boxerom umožnený štart už aj v súťažiach SBF, pokiaľ boxer 
bude spĺňať všetky podmienky pre štart v SBF. Dané podmienky budú upresnené 
v súťažnom poriadku pre rok 2023 a budú reflektovať podmienky IBA pre štart týchto 
boxerov v súťažiach SBF.  
 

https://www.iba.sport/news/iba-assists-9-countries-to-participate-in-the-youth-world-boxing-championships/
https://www.iba.sport/news/iba-assists-9-countries-to-participate-in-the-youth-world-boxing-championships/
https://www.youtube.com/c/IBABoxing


 
 

UZNESENÍM č. 36/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje štart profesionálnych boxerov v súťažiach SBF, prípadne 

v reprezentácii SR podľa podmienok zakotvených v pravidlách IBA a súťažnom 
poriadku SBF od 1.1.2023  

(všetci členovia hlasovali ZA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Matúškove, 08.11.2022 
  
Predsedajúci: Tomáš Kovács    
      
zapísal: Ivana Haršányová    
 
overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 


