
 
Zápisnica VVSBF 

28.09.2022, 10:30 hod. 
 
 

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

 
Ospravedlnení:   Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE 

MUDr. Pavol Varga 
Andrej Csemez 
 

Sekretariát SBF:   Ivana Haršányová 
Pozvaní hostia:    JUDr. Radoslav Šimon 
     Marek Rigo 
    
Navrhnutý program: 
 

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

zápisnice 
3. Schvaľovanie programu 
4. Aktívni športovci 
5. NŠC 
6. Nové pravidlá IBA 
7. Kongres IBA 
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. Aktívni športovci 
5. NŠC 
6. Nové pravidlá IBA 
7. Kongres IBA 
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 – aktívni športovci 
 
Športový manažér Ján Brandejs predložil VV SBF spracovanú tabuľku aktívnych športovcov, 
ktorí sa počítajú za obdobie od 1.10.2021 do 30.9.2022 kedy sa zúčastnili najmenej 3 súťaží 
organizovaných SBF. Táto tabuľka bude zaslaná klubom SBF na kontrolu, či je všetko 
v poriadku a či má každý klub SBF započítaných všetkých svojich aktívnych športovcov. VV 
ďalej diskutoval o výške financií, ktoré poskytne SBF klubom. Po diskusii sa dohodli na 
výške 15.000€, ktoré rozdelí SBF klubom podľa počtu aktívnych športovcov v každom klube 
SBF. 
Predsedajúci Tomáš Kovács dal hlasovať o výške príspevku 15.000€ pre kluby SBF podľa 
počtu ich aktívnych športovcov. 
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. 30/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje výšku príspevku 15.000€, ktoré rozdelí SBF medzi klubmi 

SBF podľa počtu ich aktívnych športovcov za obdobie od 1.10.2021 do 30.9.2022 
(všetci členovia hlasovali ZA). 

 
 
 



 
K bodu 5 – NŠC 
 
GS informovala členov VV SBF, že na sekretariát bola doručená výzva na zaradenie 
športovcov do podpory Národného športového centra NŠC na rok 2023. Momentálne sú tam 
zaradení športovci – Csemez, Fernéza, Michálek a Ďuríková. Členovia VV diskutovali 
o zaradení športovcov na rok 2023 a predsedajúci vyzval členov aby oznámili svoje 
rozhodnutie a následne dal hlasovať o návrhu zaradiť do podpory NŠC športovcov: Csemez, 
Michálek a Ďuríková. 
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. 31/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje zaradenie športovcov Csemez, Michálek a Ďuríková do 

podpory NŠC na rok 2023 
(všetci členovia hlasovali ZA). 

 
 

K bodu 6 – nové pravidlá IBA 
 
Športový manažér Ján Brandejs informoval kluby prostredníctvom emailu ako aj 
komunikačného kanála stránky ŠTaMK na sociálnej sieti. Najdôležitejšou zmenou je 
povolenie účasti vo všetkých boxerských súťažiach športovcom z iných bojových športov 
bez potreby udelenia výnimky. Stále však platí povinnosť nahlásiť počet zápasov 
v akomkoľvek bojovom športe pri registrácii nového športovca SBF. Druhou najvýraznejšou 
zmenou je povolenie boxovať zarastený, dĺžka brady však nesmie presahovať 10cm. Nové 
pravidlá budú zakomponované do súťažných dokumentov SBF. 

 
 

 
K bodu 7 – kongres IBA 
 
Predsedajúci vyzval pána JUDr. Radoslava Šimona aby oboznámil členov VV SBF o priebehu 
druhého mimoriadneho kongresu IBA, ktorý bol dňa 25.septembra v arménskom Jerevane. 
Hlavnou agendou tohto mimoriadneho kongresu bolo, aby národné federácie hlasovaním 
rozhodli o potrebe nových prezidentských volieb. Pán Šimon informoval, že približne 75% 
hlasov bolo za možnosť aby sa voľby neopakovali, z toho vyplýva, že pán Umar Kremlev 
zostáva naďalej vo funkcii prezidenta IBA. Členovia VV SBF ďalej diskutovali s pánom 
Šimonom o priebehu volieb a situácii v IBA a budú čakať na ďalšie kroky zo strany IBA 
a MOV.  

 

 
K bodu 8 – reprezentácia 
 
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. informoval o sústredení reprezentácie žien spolu s A-tímom 
Česka a Srbska v Nitre v dňoch 27.-30.9.2022. Ubytovanie aj stravu pre tím Srbska a Česka 
financoval BC Stavbár Nitra.  
 



 
 
Ďalej informoval o nominácii na ME žien 11.-23.10.2022 v Budve. Po dohode s TMK navrhol 
na náklady SBF nominovať medailistky z ME22 Nicole Ďuríkovú (BC Triebeľ) 48kg 
a Miroslavu Jedinákovú (BCS Nitra) 63kg. Trénerom výpravy bude Pavol Hlavačka. 
S výpravou pocestuje aj osobný tréner Nicole Ďuríkovej Svätoslav Todorov. VV SBF po 
diskusii navrhol spolufinancovať účasť S.Todorova vo výške 500 Eur, ktoré mu poskytne 
formou finančnej ceny za účasť na ME. Na návrh S.Todorova bola po schválení TMK 
donominovaná aj boxerka Andrea Šírková +81kg (BC Triebeľ) na vlastné / klubové náklady 
s tým, že účastnícke finančné ceny (10 eur / deň) dostanú od SBF aj S.Todorov a A.Šírková.  
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/05/Team-Delegations-
Handbook-EUBC-Womens-European-Boxing-Championships-Budva-2022-Final-edited-
1.pdf?x49876 
 
Ďalej Pavol Hlavačka informoval o nominácii na MT J.Tormu v Prahe pre st.dorast chlapcov 
12.-16.10.2022. Tréneri Andrej Horný a Ladislav Horváth, boxeri 51kg Lukáš Vymyslický (BC 
Holíč), 54kg Matúš Janíček (DNV), 67kg Samuel Horváth, 71kg Roman Horváth (obaja ŠB 
Levice). Na klubové náklady 60kg Tomáš Farkaš (BC Hlohovec). Na náklady Top tímu 57kg 
Samuel Zupko (BK Ždaňa) a jeho osobný tréner Rafael Horváth. Rozhodca JUDr. Radoslav 
Šimon. Po tomto turnaji navrhne TMK záverečnú nomináciu na MS st.dorastu, ktoré budú 
v novembri v Španielskom Alicante.   
 
https://www.eubcboxing.org/wp-
content/uploads/2022/07/Invitation_Julius_Torma_Tournament_2022_YOUTH_MEN.pdf?
x49876 
 
 

UZNESENÍM č. 32/2022 
Výkonný výbor SBF schvaľuje nominácie a financovanie výprav tak, ako sú uvedené 

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

https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/05/Team-Delegations-Handbook-EUBC-Womens-European-Boxing-Championships-Budva-2022-Final-edited-1.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/05/Team-Delegations-Handbook-EUBC-Womens-European-Boxing-Championships-Budva-2022-Final-edited-1.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/05/Team-Delegations-Handbook-EUBC-Womens-European-Boxing-Championships-Budva-2022-Final-edited-1.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/07/Invitation_Julius_Torma_Tournament_2022_YOUTH_MEN.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/07/Invitation_Julius_Torma_Tournament_2022_YOUTH_MEN.pdf?x49876
https://www.eubcboxing.org/wp-content/uploads/2022/07/Invitation_Julius_Torma_Tournament_2022_YOUTH_MEN.pdf?x49876


K bodu 9 – rôzne 
 
GS SBF informovala, že z MŠVVaŠ SR bola doručená výzva na vyplnenie žiadosti 
o príspevok uznanému športu na rok 2023. Žiadosť je vyplnená a bude zaslaná na MŠVVaŠ 
SR dňa 30.9.2022 poštou aj elektronicky podľa pokynov. Termín bol veľmi tesný, nakoľko 
24.9.2022 bolo ešte 8.kolo SLB vo Vranove nad Topľou. Na vypĺňaní tabuliek sa z veľkej časti 
podieľal p. Hlavačka a p. Brandejs. Podľa informácií na stránke MŠVVaŠ najneskorší termín 
zverejnenia zistených hodnôt a parametrov a vypočítaných percentuálnych podielov 
uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok je 31.10.2022. 
 
 
 
 
 
 
 

V Matúškove, 28.09.2022 
  
Predsedajúci: Tomáš Kovács    
      
zapísal: Ivana Haršányová    
 
overil: Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 


