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PREAMBULA 

Úlohou tohto nariadenia nie je vynucovanie poslušnosti príkaznou formou, 
ale zabezpečiť rešpektovanie a dodržiavanie nariadení nadriadenej 

medzinárdnej organizácie a umožniť rozvoj kariéry mladým amatérskym 
zápasníkom s minimalizovaním rizík vznikajúcich nevedomosťou alebo 

ignorovaním jasne stanovených pravidiel, ktoré určujú štatút amatérskeho 
zápasníka s možnosťou účasti na podujatiach IMMAF:. 

Toto nariadenie sú povinný rešpektovať všetky zúčastnené zložky - kluby, tréneri, zápasníci. 
MAMMAL-SZMMA je oficiálnym členom medzinárodnej organizácie IMMAF, ktorej podujatí 
sa zúčastňuje reprezentácia SR zložená z amatérskych zápasníkov vyprodukovaných 
amatérskou ligou MAMMAL. 

Aby sa minimalizovali riziká, ktoré vznikajú nepremyslenou alebo nevedomou účasťou na 
podujatiach, ktoré nemajú záštitu MAMMAL-SZMMA a ligách, ktorých zápasy sa uskutočňujú 
mimo rámec amatérskych pravidiel IMMAF, prijal MAMMAL-Slovenský zväz MMMA 
nasledovné opatrenia:     

           Amatér vs Profi: 

Vzhľadom na to, že webové stránky s evidenciou absolvovaných 
zápasov, nie sú jednotne regulované a dochádza tam k chybným 
zápisom, môže sa stať, že amatérsky zápasník tam má uvedený 
profesionálny zápas. Jedná sa najmä 
o stránky: sherdog.com, tapology.com, mixedmartialarts.com. 
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Zväz (MAMMAL – SZMMA) nenesie zodpovednosť za pridávanie údajov 
na tieto zberné portály. Do budúcnosti síce plánujeme spoluprácu 
s portálom TAPOLOGY a SHERDOG, kde by sme pridávali kompletné 
štatistiky zápasníkov ktorí patria pod členské kluby Zväzu. V súčasnosti 
tomu ešte tak nie je a preto majú zodpovednosť a najmä kontrolu za 
správnu evidenciu kluby a tiež samotní zápasníci. V prípade zistenia 
chybného zápisu je zápasník prípadne zástupca klubu informovať 
vedenie Zväzu. Zväz nenesie zodpovednosť za odstránenie chybných 
údajov, ktoré sám nezavinil, ale vie byť nápomocný pri náprave takejto 
situácia. 

Je nevyhnutné, aby sa chybný záznam riešil bezprostredne po zistení. 
Hrozí totiž, že zápis profesionálneho zápasu môže zápasníkovi a tiež 
jeho súperom poškodiť kariéru najmä ak sa jedná o reprezentanta 
zúčastňujúceho sa podujatí pod hlavičkou IMMAF, kde hrozí 
diskvalifikácia, pokuta a spochybní to serióznosť a dobré meno Zväzu 
a ďalších členov reprezentácie. 

Je na nás ako zväzu a autority na Slovensku je potrebné nastaviť 
systém, aby sme si ako šport nepodkopávali dôveryhodnosť našej 
národnej federácie a nevytvorili si blamáž na podujatiach IMMAF. Je na 
nás ako zväzu a autority na Slovensku aj skutočnosť, že nastavujeme 
systém, čo je a čo nie je pokladané za  amatérsky a profesionálny zápas 
nielen v MMA, ale v kickboxe a thajskom boxe. 

Na základe uvedených skutočností a tiež oznámení od IMMAF dospel 
výkonný výbor Zväzu k nasledovným záverom: 

1. Je potrebné, aby všetky kluby si skontrolovali svojich zápasníkov a 
dali si to na poriadok, cez usporiadateľov podujatí/galavečerov. 
2. Na amatérskej MMA lige MAMMAL nebudú môcť zápasiť zápasníci 
ktorí: 
- absolvovali profesionálny zápas alebo majú záznam o profesionálnom 
zápase 
- absolvovali zápas so zápasníkom, ktorý v čase zápasu už mal štatút 
profesionála alebo mal záznam o profesionálnom zápase 
- majú zmluvu s profesionálnou promotérskou organizáciou 
- obdržali finančnú odmenu za zápas 
- absolvovali iný ako amatérsky zápas v kickboxe, K1, thajský box, box 
- zúčastnili sa podujatia nad ktorým nemal záštitu MAMMAL – SZMMA  
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3. Všetci zápasníci, ktorí nespĺňajú pravidlá v bode 2, budú ale môcť 
zápasiť na MAMMAL PRO, ktorá sa bude konať v deň ligy MAMMAL, 
resp. eventu, s ktorými MAMMAL-SZMMA spolupracuje.  MAMMAL PRO 
budú zápasy MMA pod amatérskymi MMA pravidlami. 

     
    Záštita podujatia:  

Ďalšou dôležitou informáciou je záštita podujatí/galavečerov. Na 
podujatiach, kde budú vystupovať amatéri, je potrebné, aby podujatie/
galavečer požiadal o záštitu MAMMAL-SZMMA prostredníctvom nášho 
emailu info@mammal.sk a splnil podmienky zväzu. 

V prípade, ak tak podujatie/galavečer neučiní máme za to, že 
nerešpektuje autoritu akým MAMMAL-SZMMA je a zápasníci, ktorí sa 
zúčastnia takýchto podujatí budú preradení do MAMMAL Pro a nebudú 
sa môcť zúčastniť medzinárodných podujatí organizovaných 
zastrešujúcou svetovou organizáciou IMMAF. Dôvodom je aj skutočnosť, 
že v prípade, že príslušné podujatie nemá záštitu - nepožiadalo o záštitu, 
tak zväz nemá kapacitu na to, aby zisťoval podľa akými pravidlami je  
príslušné podujatie organizované, resp. či ten či onen zápasník nemá 
profesionálny rekord atď., a ani to robiť nebude. 
Jedná sa nám hlavne o poriadok na Slovenskej scéne, bezpečnosť 
zápasníkov, dodržiavanie pravidiel voči svetovej organizácii IMMAF, 
dodržiavanie zákona a pravidiel Ministerstva Školstva, Vedy, Výskumu a 
Športu a hlavne, aby sme docielili, že  MMA bude na Slovensku športom. 
Keďže Slovensko je malá krajina, s malým počtom zápasníkom, pristúpili 
sme k tomu, že bude MAMMAL a MAMMAL PRO. Dôvodom je aj 
skutočnosť, aby  amatérska scéna naďalej rástla, a aby aj zväz mohol v 
kľude tvoriť reprezentáciu. 

  Zahraničie a účasť Slovenských zápasníkov: 

Keďže v Čechách tieto pravidlá platia už dlhší čas, niektoré české 
organizácie hľadajú zápasníkov na Slovensku. Je potrebné uviesť 
skutočnosť, že zväz má komunikáciu, čo sa stredoeurópskeho priestoru 
týka,  s ČSMMA, MMA Polska, AUMMAF a HUMMAF. Našim cieľom je 
pozývanie zápasníkov z týchto krajín na Slovensko a porovnávanie sa 
navzájom, resp. recipročne naši zápasníci sa pôjdu medzinárodne 
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porovnávať pod záštitou zväzu do iných krajín.  Je treba si uvedomiť fakt, 
že tieto zväzy si nechávajú našich zápasníkov preverovať a už sa nám 
viac krát stalo v roku 2022, že zápas bol odmietnutý z dôvodu, že 
slovenský zápasník nespĺňal podmienky amatéra IMMAF. 

V prípade, ak Slovenský amatérsky zápasník nastúpi na zahraničnom 
podujatí, a príslušné podujatie nebude pod záštitou IMMAF, resp. 
príslušného národného zväzu, ktorý nie je pod IMMAF, zápasník nebude 
môcť nastúpiť do ligy MAMMAL, ale bude preradený do MAMMAL PRO 
a nebude môcť sa zúčastniť na ME, MS, Svetovom pohári, resp. inom 
podujatí, poriadaným IMMAFom. 
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