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Zápisnica z Valného zhromaždenia 

Slovenskej boxerskej federácie 
 

Akadémia Tomiho Kida Matúškovo, 03.12.2022 (10:00 hod.)  

 
 

Navrhnutý program: 

 

1. Privítanie 

2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku 

3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa 

mandátovej komisie 

5. Schvaľovanie programu 

6. Schválenie účtovej závierky za rok 2021 

7. Správa kontrolnej komisie za rok 2021 

8. Schválenie čerpania rozpočtu za prebiehajúci rok 2022 

9. Prerokovanie rozpočtu SBF na rok 2023 

10. Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné 

obdobie 2022-2024  

11. Diskusia 

12. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 

13. Záver 

 
Bod č. 1 – Privítanie 

 

Prezident SBF Tomáš Kovács privítal delegátov a hostí na Valnom zhromaždení SBF (ďalej len VZ 

SBF), poďakoval im za ich prítomnosť a zdôraznil dôležitosť ich účasti vzhľadom na povinnosti 

vyplývajúce zo športového zákona, ktoré môže splniť jedine VZ SBF ako najvyšší orgán SBF.  

 

Ing. Tibor Hlavačka predniesol informáciu z prezentácie VZ SBF: VZ SBF sa zúčastňuje 39 delegátov 

z pozvaných 56 delegátov, čo je v prepočte 69,6 %.  

 

K bodu č. 2 – Schvaľovanie rokovacieho poriadku  

 

Prezident SBF a navrhovaný predsedajúci generálna sekretárka Ivana Haršányová dala hlasovať 

o rokovacom poriadku v znení ako bol elektronicky zaslaný. Prítomní delegáti rokovací poriadok 

schválili jednomyseľne (39 delegátov hlasovalo za). 

 

K bodu č. 3 – Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

 

Pán prezident Tomáš Kovács navrhol za predsedajúceho Valného zhromaždenia, pani Ivanu 

Haršányovú. Prítomní delegáti schválili predsedajúcu VZ SBF jednomyseľne (39 delegátov hlasovalo 

za).  

 

Predsedajúca Ivana Haršányová určila za zapisovateľa zápisnice podľa zvukového záznamu opäť GS 

Ivanu Haršányovú teda seba a overovateľov pána Mgr. Pavla Hlavačku PhD. a pána Dušana Vaňu. 
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K bodu č. 4 - Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová) a správa mandátovej komisie 

 

Predsedajúca Ivana Haršányová navrhla zlúčenie mandátovej a  návrhovej komisie. Prítomní delegáti 

schválili zlúčenie komisií jednomyseľne. 

 

Predsedajúca navrhla za predsedu mandátovej a  návrhovej komisie pána Ing. Tibora Hlavačku. Za 

ďalších členov komisie navrhla člena VV SBF Ing. Maroša Vyskoča a pána Petra Jachmana. 

 

Pani Haršányová dala o zložení pracovných komisií hlasovať a tieto návrhy bol schválené 

jednomyseľne. 

 

Predseda komisie Ing. Tibor Hlavačka na základe kontroly prezentácie konštatoval, že VZ SBF je 

uznášaniaschopné. Na schválenie návrhov, resp. uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina, t.j. 20 

hlasov. Poverenia klubov a prezenčné listiny odovzdala GS Ivana Haršányová mandátovej komisii. 

Prezenčná listina bude prílohou tejto zápisnice.  

 

K bodu č. 5 – Schvaľovanie programu  

 

Predsedajúca informovala prítomných delegátov, že navrhovaný program bol zaslaný vopred ako 

súčasť pozvánky dňa 21.11.2022 prostredníctvom emailu. Dala schváliť program so zmenou v bode 

9. - Schválenie percentuálneho rozdelenia rozpočtu SBF na rok 2023. 

Program bol schválený jednomyseľne v nasledujúcom znení:  

 

1. Privítanie 

2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku 

3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa mandátovej komisie 

5. Schvaľovanie programu 

6. Schválenie účtovej závierky za rok 2021 

7. Správa kontrolnej komisie za rok 2021 

8. Schválenie čerpania rozpočtu za prebiehajúci rok 2022 

9. Schválenie percentuálneho rozdelenia rozpočtu SBF na rok 2023 

10. Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné obdobie 2022-2024  

11. Diskusia 

12. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 

13. Záver 

 

K bodu č. 6 – Schválenie účtovej závierky za rok 2021 

 

Predsedajúca pripomenula prítomným delegátom, že účtovná uzávierka bola v dostatočnom časovom 

predstihu zaslaná klubom prostredníctvom emailu. Delegátom bol poskytnutý priestor na 

pripomienky. K účtovnej závierke neboli žiadne pripomienky. 

 

Pani predsedajúca dala hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2021, účtovná závierka SBF za 

rok 2021 bola prítomnými delegátmi schválená 39 hlasmi. 

 

K bodu č. 7 – Správa Kontrolnej komisie za rok 2021 

 

Pani predsedajúca informovala prítomných delegátov, že Výročná správa Kontrolnej komisie za rok 

2021 bola ako všetky potrebné dokumenty včas poslaná na kluby prostredníctvom emailu. 

Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 

pripomienky. Valné zhromaždenie správu zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 8 – Schválenie čerpania rozpočtu za prebiehajúci rok 2022 

 

Predsedajúca prítomným delegátom odprezentovala čerpanie rozpočtu v roku 2022. Podľa pokynov 

MŠVVaŠ SR nebolo potrebné dodržať percentuálne rozdelenie, ktoré je uvedené v zmluve medzi SBF 

a MŠVVaŠ SR. Rozpočet na rok 2022 bol využitý na aktívnych športovcov, na talentovaných 

športovcov kde patrí Slovenská liga boxu, MT, sústredenia, ME a MS juniorov, ďalej reprezentácia 

tam patrí ME U22, ME mužov v Jerevane, MS žien v Istanbule, ME žien v Budve a pod. ďalej to je 

správa a prevádzka zväzu kde patrí účtovníctvo, poštovné, členské príspevky IBA, EUBC, bankové 

poplatky a i. a posledným bodom je ostatná športová činnosť. Do tohto bodu patria rozhodcovia, 

odmeny za reprezentačné výsledky, kontrolór športu a pod. Rozpočet na rok 2022 bol čerpaný 

zodpovedne s prihliadnutím na konečný stav financií aby nevznikla situácia, že nezostanú potrebné 

financie na vyplatenie povinných položiek ako je napr. účtovníctvo. Ďalej vysvetlila, že rozpočet 

možno čerpať až do 31.3.2023 ale toto čerpanie nebude potrebné, nakoľko financie sa minú už 

v januári 2023.  

 

Predsedajúca vyzvala prítomných delegátov aby sa vyjadrili ak majú nejaké pripomienky k čerpaniu 

rozpočtu na rok 2022 a keďže nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky dala hlasovať schválenie 

čerpania rozpočtu SBF v roku 2022. Čerpanie bolo schválené jednomyseľne, teda 39 hlasmi. 

 

K bodu č. 9 – Schválenie percentuálneho rozdelenia rozpočtu SBF na rok 2023 

 

Predsedajúca dala slovo pánovi Mgr. Pavlovi Hlavačkovi aby vysvetlil percentuálne rozdelenie 

rozpočtu na rok 2023. Rozpočet SBF na rok 2023 ešte nepoznáme, avšak určite bude jeho čerpanie tak 

ako doteraz rozdelené do 5 skupín podľa percent a to najmenej 15% aktívni športovci, najmenej 20% 

talentovaný športovci, najmenej 25% reprezentácia, najviac 15% správa a prevádzka zväzu a zvyšok 

ostatná športová činnosť. Vysvetlil, čo všetko patrí do spomínaných skupín a spomenul aj že SBF by 

mala mať vyššiu dotáciu ako po minulé roky vzhľadom na úspechy, ktoré dosiahli športovci 

v zohľadnenom období. Pani predsedajúca vyzvala prítomných delegátov, či majú nejaké pripomienky 

a keďže nikto z prítomných nemal, dala hlasovať schválenie percentuálneho rozdelenia rozpočtu na 

rok 2023. Prítomný delegáti schválili rozdelenie rozpočtu jednomyseľne a to 39 hlasmi. 

 

K bodu č. 10 - Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné obdobie 2022-2024 

 

Pani predsedajúca predniesla návrh na novú audítorskú spoločnosť pre overenie účtovnej závierky a 

vypracovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2022-2024 a to audítorskú firmu Johanes & Partner 

s.r.o. Táto audítorská firma už vypracovala audit SBF za rok 2021 a vedenie SBF bolo s nimi veľmi 

spokojné, tak firma navrhla spoluprácu až do roku 2024 a to s lepšou finančnou ponukou. Prítomným 

delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky k tejto audítorskej firme, príp. či má niekto nejakú 

inú ponuku pre overenie ÚZ a vypracovanie VS SBF. K danému bodu neboli žiadne pripomienky ani 

iné návrhy. Predsedajúca dala hlasovať schválenie audítorskej spoločnosti pre overenie účtovnej 

závierky a vypracovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2022-2024 – firmu Johanes & Partner 

s.r.o., návrh bol schválený jednomyseľne 39 hlasmi.  

 

K bodu č. 11 – Diskusia 

 

Pani predsedajúca poskytla priestor prítomným delegátom na diskusiu. 

Ako prvý sa vyjadril pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. o športovom kalendári SBF na rok 2023, ktorý 

sa v týchto dňoch ešte nedá zostaviť nakoľko ešte nepoznáme termíny svetových podujatí ako sú ME, 

MS. Známe sú len termíny EH a MS mužov v Uzbekistane a preto je ešte v týchto dňoch ťažké 

vypracovať kalendár súťaží SBF na rok 2023.  

Pán Hlavačka vyzval pána Martina Zajaca, ktorý bol poverený športovým manažérom pánom Jánom 

Brandejsom ako koordinátor ŠTaMK SBF aby predniesol správu ŠTaMK SBF pre toto VZ SBF 

s návrhom súťaží SBF na rok 2023. Pán Zajac začal s návrhom obnovenia MLB (Medzinárodnej ligy 

boxu) na Slovensku a predniesol delegátom možné úskalia hlavne finančného zabezpečenia pri počte 
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4 turnajov za rok. Z tohto dôvodu ako zástupcu ŠTaMK by skôr navrhol pokračovať iba v 1-dňových 

SLB so zvýšením počtu na 16 turnajov rozdelených na západ a východ. Ďalej návrh párenia boxerov 

na SLB tak, aby maximálny rozdiel zápasov bol 5 a pri boxeroch nad 20 zápasov by prebiehalo 

losovanie online a to vo štvrtok po uzavretí nahlasovania sa na turnaj. Ďalej navrhol podmienky pre 

štart boxerov na M-SR. Keďže IBA už povoľuje štart boxerov aj z iných športov ako je napr. profi 

box, kickbox tak návrhom je aby títo športovci ak chcú súťažiť na MSR v boxe, musia byť riadne 

registrovaní v SBF v konkrétnom box klube a musia spĺňať účasť v SLB v danom roku. Ich ďalšou 

podmienkou by bolo riadne ohlasovanie účasti a výsledkov na všetkých podujatiach na ktorých sa 

zúčastnia. 

O slovo sa prihlásil aj pán Ladislav Horváth, ktorý by bol za to, aby sa 2-dňová MLB obnovila, kvôli 

tomu aby boxeri boxovali dva dni po sebe ako na IBA turnajoch a tým sa viac zdokonaľovali hlavne 

kondične a chce zaviesť aby sa vážilo aj v deň finále ako na iných podujatiach. 

V diskusii pokračoval pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., ktorý tiež súhlasí s obnovením MLB avšak 

hneď poukázal na to, že organizácia týchto líg je veľmi náročná z viacerých hľadísk a to hlavne 

zabezpečenia zahraničnej účasti športovcov, získania dostatočne veľkých priestorov a vybavenie 

ubytovacích kapacít. Uviedol, že v minulosti boli niektoré kolá zorganizované dobre s plnou 

zahraničnou účasťou a niektoré slabo, kde aj tak väčšina boxerov viac ako 1 zápas nemala. Opýtal sa 

preto, či sa hneď na VZ nájdu 4 kluby, ktoré by boli schopné MLB organizovať aj so zahraničnou 

účasťou. Uviedol, že BCS Nitra, ktorý vždy organizoval 1.kolo by tento krát o organizáciu záujem 

nemal pre problémy so športovou halou. Pán Zajac sa pripojil k diskusii a znovu poukázal, že ak príde 

k hlasovaniu o obnovenie MLB aby kluby zvážili aj zvýšenie cien ubytovania, pohonných hmôt 

a stravovania na SR a či budú mať finančné prostriedky na vycestovanie a na uhradenie účasti na MLB. 

Pokračoval pán Andrej Horný, ktorý rovnako súhlasí s obnovením MLB avšak len na 2 turnaje, práve 

kvôli finančnej situácii každého klubu na SR a tiež poukázal na dôležitosť účasti zahraničných boxerov 

na tomto turnaji. 

O slovo sa prihlásil pán Mgr. Marián Smolák a vysvetlil, že keď z ich klubu oslovili boxerov zo 

susedných krajín o účasť na lige boxu, tak chceli zostať dlhšie ako na 1 deň, čiže obnovenie MLB by 

takto malo určite svoj význam a rovno povedal, že ich klub zorganizuje MLB na východe v roku 2023 

ak to VZ schváli. 

Ihneď na to reagoval pán prezident Tomáš Kovács, ktorý tiež povedal, že zorganizuje MLB na západe 

ak toto obnovenie MLB dnes VZ schváli. Ďalší záujemcovia sa už nenašli. 

Pokračoval pán Mgr. Pavol Hlavačka, ktorý uviedol, že dva 2-dňové turnaje na spôsob MLB sú dobrý 

kompromis v danej situáciu, avšak tieto turnaje by nemali byť zvlášť hodnotené ako liga, keďže sú len 

dva. Body z týchto turnajov by sa mali započítať do tabuliek SLB. Počet jednodňových turnajov SLB 

by ponechal na počte 12, pretože to bol podľa neho dostatočný počet a viaceré kolá hlavne na východe 

mali aj tak problém s účasťou. Prítomní delegáti súhlasili s počtom jednodňových turnajov na 12 

a bodov z dvojdňových turnajov pripočítaných do  tabuľky SLB.  

Pokračoval pán Marián Smolák starší, ktorý informoval VZ o myšlienke zaviezť do budúcna extraligu 

boxu na SR podobne ako majú aj iné športy. Nie hneď, ale s plánom povedzme od roku 2024. 

Spomenul, že videl teraz na MSR veľa dobrých a šikovných boxerov, ktorý by mohli slovenský box 

týmto viac prezentovať a zviditeľniť. Bol by rád, keby sa tým výkonný výbor SBF do budúcna 

zaoberal. Prítomní členovia VV SBF si túto požiadavku ihneď zapísali a budú sa tým zaoberať na 

niektorom zo zasadnutí VV SBF v roku 2023. 

Pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD, pripomenul aj možnosť usporiadať tzv. prípravné zápasy na ktoré sa 

v poslednom roku zabudlo, kde stačí tréningový ring a dvaja rozhodcovia. Tieto prípravné zápasy 

môžu kluby usporiadať v čase tzv. tichého obdobia kedy nie je žiadne vrcholné podujatie ani liga boxu 

a tiež sa im budú rátať do počtov štartov pre tabuľku aktívnych športovcov, z ktorých majú dotácie.  

Ďalej po diskusii s pánom Zajacom upresnil, že Superpohár ako samostatná súťaž bude zrušený, ostane 

iba losovanie boxerov nad 20 zápasov.  

Navrhol tiež zlúčiť rodové kategórie v tabuľkách, ktoré sa vytvárajú na konci roka. Vysvetlil, že pri 

ženských kategóriách sa stáva, že má prvé miesto klub ktorý má jednu športovkyňu, ktorá sa zúčastnila 

len dvoch podujatí. Jednoducho mať tabuľky kde je mladší dorast, starší dorast, žiaci atď. a mať v nich 

spolu chlapcov aj dievčatá, teda nemať rozdelené tabuľky podľa rodu. Prítomní delegáti s týmito 

návrhmi súhlasili. 
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Predsedajúca vyzvala delegátov VZ aby postupne odhlasovali všetky diskusné podnety, ktoré 

v diskusii zazneli. Prvým bolo obnovenie turnaja na spôsob MLB, ktorý by sa uskutočnil jeden krát 

na západe SR a jeden krát na východe SR a to okrem TON a GP. Všetci prítomní schválili tento návrh 

jednomyseľne. Počet 1-dňových SLB ostane na počte 12. Pán Tibor Hlavačka spomenul bodový 

systém, ktorý sa v minulých rokoch využíval, ktorý spočíval v tom, že ak sa boxovalo so zahraničným 

boxerom tak mal náš boxer lepšie bodové ohodnotenie. Týmto sa bude VV SBF a ŠTaMK SBF pred 

spustením súťaží ešte zaoberať. Ďalším bodom na hlasovanie bol návrh pána L.Horvátha, či zaviesť 

váženie boxerov aj vo finálový deň na viacdenných turnajoch vrátane MSR. Predsedajúca dala 

hlasovať o tomto návrhu. Za tento návrh boli 3 delegáti, 1 sa zdržal hlasovania a 35 delegátov bolo 

proti tomuto návrhu. Váženie vo finálový deň neprešlo. Ďalšou výzvou na hlasovanie bolo, či delegáti 

súhlasia s online losovaním zápasov. Predsedajúca dala hlasovať za tento návrh a 38 delegátov bolo 

za tento návrh a 1 delegát sa zdržal hlasovania. Online losovanie zápasov bolo schválené VZ SBF. Pán 

Zajac ešte spomenul, že mnohé kluby SBF si neplnia svoju ohlasovaciu povinnosť a pritom sa 

zúčastňujú rôznych galavečerov a dokonca aj turnajov v zahraničí a to Poľsku, Maďarsku, Česku 

a pod. Pripomenul, že treba si túto ohlasovaciu povinnosť zodpovedne plniť. Predsedajúca dala ďalej 

hlasovať o povolení štartu boxerov z iných úpolových športov a profi boxerov s podmienkou že budú 

riadnymi členmi SBF v určitom klube a aby štartovali na MSR sa musia zúčastniť aj na SLB. Všetci 

prítomní delegáti hlasovali za. O slovo sa prihlásil pán Paszterko, ktorý je štatutárom nového klubu 

v SBF a to Mestská športová organizácia Štúrovo, ktorý navrhol vypracovať plán podmienok podľa 

ktorého by mohli profi aj amatérski boxeri štartovať na podujatiach. Pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., 

navrhol všetky tieto podmienky štartu boxerov prebrať na VV SBF, ktorý bude v januári 2023 kde 

bude pozvaný aj pán Paszterko, ktorý je zároveň aj viceprezidentom Slovenskej federácie 

profesionálneho boxu. 

 

Nikto z prítomných delegátov už nemal žiadne pripomienky, tak predsedajúca ukončila diskusiu 

a poďakovala všetkým diskutujúcim za ich diskusné príspevky. 

 

 

K bodu č. 12 – Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 

 

V zmysle záverov Návrhovej a mandátovej komisie boli prijaté uznesenia VZ SBF. 

 

 

a) VZ SBF berie na vedomie: 

1. Správu mandátovej komisie 

2. Správu Kontrolnej komisie za rok 2021 

 

b) VZ SBF schvaľuje: 

1. Rokovací poriadok pre VZ SBF 03.12.2022 tak ako bol predložený 

2. Program VZ SBF  

3. Zlúčenie mandátovej a návrhovej komisie 

4. Predsedajúcu a členov pracovných orgánov VZ SBF: 

predsedajúceho VZ SBF, pani Ivanu Haršányovú 

zapisovateľa podľa zvukového záznamu pani Haršányovú 

overovateľov zápisnice pána Mgr. Pavla Hlavačku, PhD. a pána Dušana Vaňu 

zlúčenú mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Tibor Hlavačka  

Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE 

Peter Jachman 

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 

6. Schválenie čerpania rozpočtu prebiehajúceho kalendárneho roka 2022 

7. Schválenie percentuálneho rozdelenia rozpočtu SBF na rok 2023 

8. Audítorskú spoločnosť Johanes & Partner s.r.o. pre overenie účtovnej závierky 

a vypracovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2022 - 2024 

mailto:sbf@sbf.sk
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c) VZ SBF ukladá VV SBF: 

1. Zaoberať sa diskusnými príspevkami z tohto VZ SBF. 

2. Zapracovať schválené návrhy z diskusie uznesené na tomto VZ do súťažných 

dokumentov SBF. 

 

Pani predsedajúca vyzvala prítomných k hlasovaniu. Uznesenia z tohto VZ SBF boli schválené 

prítomnými delegátmi jednomyseľne. 

 

 

K bodu 13 - Záver 

 

Pani predsedajúca spolu s pánom prezidentom SBF Tomášom Kovácsom všetkým prítomným 

poďakovala za účasť a ukončila VZ SBF. 

 

 

 

 

 

V Matúškove, 06. decembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Haršányová 

Zápisnicu VZ SBF zapísala 

 

 

 

 

      

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD    Dušan Vaňo 

Zápisnicu VZ SBF overil 06.12.2022  Zápisnicu VZ SBF overil 07.12.2022 
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