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ČLÁNOK I 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

a) Registračný poriadok (ďalej RP) sa vzťahuje na registráciu boxerov v rámci 
Slovenskej boxerskej federácie (ďalej SBF). Poslaním registrácie je zabezpečiť 
regulárnosť súťaží a zamedziť, aby športovec mohol v stretnutiach štartovať súčasne za 
dva alebo viac oddielov. Registrácia v dvoch alebo v niekoľkých oddieloch je 
neprípustná. Registráciu vykonáva Športovo-technická a matričná komisia (ďalej ŠTaMK 
SBF). 
 

b) Dokladom športovcom o vykonanej registrácii je Záznam o stretnutiach boxera, 
v ktorom bude zaznamenaná úhrada členského poplatku na príslušný kalendárny rok. 
 

c) Povinnosť registrácie nemá športovec v príprave. Športovec v príprave je riadny člen 
SBF, ktorému nebol vydaný Záznam o stretnutiach boxera, neštartuje na podujatiach 
riadených a organizovaných SBF a nie je rozhodcom, trénerom, funkcionárom TJ, ŠK, 
OB pridruženého k SBF. 
 
 

 ČLÁNOK II 
 ČLENSTVO A SPÔSOBILOSŤ 

 

Podľa pravidiel AIBA a predpisov pre AOB majú právo účasti v domácich, ako aj v 
medzinárodných súťažiach a boxerských podujatiach členovia SBF za podmienok: 
 

a) športovci, tréneri, rozhodcovia, členovia národnej federácie, ŠK, OB majú právo 
štartovať a účinkovať len v tých súťažiach a ostatných športových domácich a 
medzinárodných boxerských podujatiach, ktoré organizuje, alebo schváli národná 
federácia - SBF.  
b) športovci, tréneri, rozhodcovia, členovia národnej federácie (SBF), ŠK, OB musia 
dodržiavať článok 3. Súťažného poriadku boxu. 
 
 

ČLÁNOK III 
PRIHLÁŠKA K REGISTRÁCII 

 

a) Prihlášku k registrácii podáva športovec prostredníctvom boxerského oddielu, v 
ktorom chce byť registrovaný. Prihláška k registrácii je riadne vyplnený Registračný 
formulár člena SBF, priložená fotografia o rozmere 30 x 35 mm, doklad o úhrade 
členského poplatku, doklad o uhradení za Záznam o stretnutiach boxera a fotokópia 
dokladu preukazujúceho jeho dátum narodenia. Riadne vyplnený registračný formulár 
potvrdí športovec svojim podpisom a u žiadateľov mladších 18 rokov aj zákonný 
zástupca žiadateľa. Registračný formulár člena SBF tvorí prílohu tohto Registračného 
poriadku. 
b) Za správne vyplnenie a pravdivosť všetkých údajov zodpovedá oddiel, klub, ktorý 
žiada o registráciu člena SBF, čo potvrdí pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu. 
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c) Jediným dokladom športovca o vykonanej registrácii je Záznam o stretnutiach 
boxera vydaný ŠTaMK SBF, opatrený registračným číslom a ďalšími náležitosťami. 
Záznamom o stretnutiach boxera sa športovec preukazuje pri prezentácii na súťažiach 
podľa pravidiel boxu a organizačného rozpisu daného podujatia. 
d) Registrácia člena SBF vyjadruje príslušnosť športovca k subjektu, ktorý je 
pridruženou organizáciou k SBF. 
e) Každý športovec môže vlastniť len jeden Záznam o stretnutiach boxera 
f) Akékoľvek zmeny a zásahy v Zázname o stretnutiach boxera vykonáva ŠTaMK 
SBF. 
 

ČLÁNOK IV 
VYKONÁVANIE REGISTRÁCIE 

 

a) ŠTaMK SBF preverí doklady po stránke formálnej a prekontroluje, či obsahujú 
všetky náležitosti. Ak ŠTaMK SBF nezistí nedostatky v dokladoch, vykoná registráciu: 
• vyznačením vekovej kategórie v ktorej je športovec registrovaný; 
• zápisom poznámky o úhrade členského poplatku po jeho uhradení; 
• zápisom prideleného registračného čísla 
 

b) Pri strate, poškodení, zaplnení alebo zničení Záznamu o stretnutiach boxera 
požiada športovec prostredníctvom oddielu, v ktorom je registrovaný o vydanie 
duplikátu. Do nového Záznamu o stretnutiach boxera oddiel uvedie, či v tom období 
boxer nie je v disciplinárnom treste alebo v ochrannej lehote po KO. Pravdivosť údajov 
sa potvrdí podpisom štatutárneho zástupcu a pečiatkou oddielu. 
 

c) Žiadosť o vydanie duplikátu Záznamu o stretnutiach boxerov tvorí prílohu tohto 
Registračného poriadku a vyžaduje prílohy uvedené v Registračnom formulári člena 
SBF.  
Neoprávnene vystavený duplikát má za následok neplatnosť duplikátu a zavedenie 
disciplinárneho konania. 
 

d) Vekové kategórie žiakov a dorastu (11 - 19 rokov): 
Do tejto kategórie patria boxeri oboch pohlaví v rámci všetkých súťaží organizovaných 
SBF: 
- mladší žiaci – 11-12 roční 
- mladšie žiačky – 11 -12 ročné 
- starší žiaci – 13-14 roční 
- staršie žiačky - 13-14 ročné 
- mladší dorastenci - 15-16 roční 
- mladšie dorastenky - 15-16 ročné 
- starší dorastenci - 17-18 roční  
- staršie dorastenky -17-18 ročné 
 
Dolná veková hranica v každej z uvedených kategórií začína 1. januára roku, v ktorom 
športovec dovŕši dolný stanovený vek v príslušnej kategórii. Horná hranica v každej z 
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uvedených kategórii končí 31. decembra roku, v ktorom športovec dovŕšil horný 
stanovený vek v príslušnej vekovej kategórii. 
  

e) Výkonnostné kvalifikácie žiakov a dorastu (11-18 rokov): 
- Uchádzač o základnú kvalifikáciu 
 
 
- Základná kvalifikácia boxera (ZKB)  
 

je športovec, ktorý zvládol základné 
minimum a v rámci oficiálnych súťaží SBF, 
vybojoval menej ako 3 stretnutia. 
získava ju športovec, ktorý v uvedených 
súťažiach vybojoval minimálne 3 stretnutia. 
 

f) Výkonnostné kvalifikácie dospelých (19-40 rokov): 
- Uchádzač o základnú kvalifikáciu 
 
 
 

- Základná kvalifikácia boxera (ZKB) 
 
 

je športovec, ktorý zvládol základné 
minimum a v rámci oficiálnych súťaží SBF, 
vybojoval menej ako 3 stretnutia. 
 

získava ju športovec, ktorý v uvedených 
súťažiach vybojoval minimálne 3 stretnutia.  

Pre udelenie ZKB je možné podať žiadosť TMK SBF a ŠTaMK SBF o udelenie výnimky 
 

g) Vzájomné stretnutia športovcov rôznych výkonnostných kvalifikácií a vzájomné 
prelínanie vekových kategórií určujú propozície danej súťaže. 
 

h) Zodpovednosť za dodržiavanie uvedených ustanovení súvisiacich s vekovými 
kategóriami a výkonnostnou kvalifikáciou, ako aj za dodanie pravdivých evidenčných 
údajov o boxerovi pre ŠTaMK SBF má tréner každého športovca. 
 

i) Úkony spojené s priznávaním vekovej kategórie a výkonnostnej kvalifikácie, ich 
evidenciu a zápis do štartovacích dokladov vykonáva v rámci SBF výhradne ŠTaMK SBF. 
 

j) Pokiaľ športovec získa príslušný výkonnostný stupeň boxerskej kvalifikácie, je 
platnosť tohto stupňa časovo neobmedzená, čiže zostáva mu natrvalo. 
 

k) Registráciu klubov boxu a členov vykonáva a zverejňuje na webovej stránke SBF 
poverený člen ŠTaMK SBF. 
 

l) Registračné čísla športovcov v Zázname o stretnutiach boxera a budú pozostávať zo 7 
číslic. Prvé dvojčíslie bude zhodné s poradovým číslom klubu, pod ktorým je klub 
zaevidovaný v evidenčnom programe ŠTaMK SBF. Druhé dvojčíslie zodpovedá 
koncovému dvojčísliu roku narodenia člena. Posledné trojčíslie bude zhodné s 
poradovým číslom člena, pod ktorým je člen zaevidovaný v evidenčnom programe 
ŠTaMK SBF. 
 

m) Aktívny športovec je riadne registrovaný športovec s účasťou minimálne na 3 
podujatiach SBF (II. SLB, I. SLB, M SR jednotlivcov) pričom na podujatí I. SLB a MSR je 
potrebná kompletná registrácia, teda športovec musí prejsť lekárskou prehliadkou 
a oficiálnym vážením. Účasť takéhoto športovca bude zaevidovaná v Správe ŠTaMK SBF 
konkrétneho podujatia. 
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Pri podujatí II. SLB je aktivita športovca akceptovaná už pri nahlásení na podujatie, teda 
je zaevidovaný v zoznamoch pre II. SLB (bez súpera, alebo dvojice). V prípade, že bude 
nahlásenému športovcovi pridelený súper a nahlásený športovec sa podujatia 
z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní, aktivita sa neberie do úvahy. 

 
ČLÁNOK V 

ZÁNIK A ZMENA REGISTRÁCIE 
  

1) Registrácia zaniká: 
a) ak bola registrácia uskutočnená na základe nesprávnych údajov; 
b) ak bola nová registrácia vykonaná v čase platnosti pôvodnej registrácie; 
c) ak sa športovec dobrovoľne vzdá členstva; 
d) nezaplatením členského príspevku do 31.3. bežného roku; 
e) na návrh disciplinárneho orgánu. 
 

2) Ak sa športovec dobrovoľne vzdá členstva v SBF, alebo výslovne nesúhlasí, aby 
jeho členstvo bolo zachované tým, že jeho členský príspevok zaplatí oddiel, kde je 
registrovaný, členstvo mu zanikne. Členom sa môže stať opätovne po uplynutí 365 dní 
po tom ako mu týmto spôsobom zaniklo jeho členstvo. 
 

3) So zánikom členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku do 31.3. 
bežného roku zaniká aj registrácia a športovec sa stáva tzv. voľným hráčom, ktorý po 
uplynutí 1 roka od zániku registrácie môže žiadať o registráciu v inom klube. 
 

4) Zmena registrácie športovec sa vykonáva podľa ustanovení prestupového 
poriadku. 

 
ČLÁNOK VI 

ČLENSKÉ A REGISTRAČNÉ POPLATKY 
 

 Členský príspevok pre člena SBF 5,00 € 
 Členský príspevok pre športovca v príprave 1,00 € 
 Záznam o stretnutiach boxera 5,00 € 

 
Všetky poplatky súvisiace s registráciou sa poukazujú na účet SBF s označením 
predmetu platby. Poplatky za registráciu je možné zaplatiť členovi ŠTaMK SBF, ktorý 
vykonáva registráciu za predpokladu vydania príjmového pokladničného dokladu SBF 
vystaveného na príslušnú sumu. 
 

 ČLÁNOK VII 
DEFINÍCIE 

 

Profesionálny boxer je ten, kto je držiteľom profesionálnej licencie na meno a kto je 
menovite zaregistrovaný v oficiálnom registri profesionálnych boxerov, alebo je viazaný 
zmluvou, memorandom, predbežnou zmluvou alebo inou formou dohody so subjektom 
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alebo osobou mimo SBF alebo AIBA (alebo subjektom, ktorý je sesterskou alebo 
dcérskou organizáciou SBF alebo AIBA) ohľadne boxerovho budúceho účinkovania 
v profesionálnom boxe alebo inom profesionálnom bojovom športe.  
 

Individuálny bojový kontaktný šport (Individual Physical Contact Sport) znamená 
akýkoľvek z nasledujúcich športov v akejkoľvek jeho forme: Aikido, Box (okrem SBF), 
Zápasy v klietke, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickbox, K-1, Thajský box, Sambo, 
Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu a každý iný šport, ktorý môže byť SBF 
považovaný za individuálny bojový kontaktný šport. 
 

AOB znamená AIBA Open Boxing, teda AIBA Otvorený box alebo tiež Olympijský box. 
 

APB je profesionálna boxerská súťaž nazvaná AIBA Pro Boxing. 
 

WSB je medzinárodná boxerská ligová súťaž známa pod názvom Svetová Séria Boxu 
(World Series of Boxing alebo poprípade aj iný než tento názov, ktorý tento názov 
nahradí) zahrňujúci viacej franchisantov (licencovaných partnerov) konajúca sa 
každoročne. 
 

BMA je marketingová agentúra s názvom Boxing Marketing Arm vlastnená AIBA. 
 
 

ČLÁNOK VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

  
Tento Registračný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Výkonným 
výborom SBF dňa 27.6.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Tomáš Kovács                                                    Ján Brandejs 
        prezident SBF                                          predseda ŠTaMK SBF 
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REGISTRAČNÝ FORMULÁR ČLENA SBF 
 

 
 

INFORMÁCIE PRE VYPLNENIE A ZASLANIE REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU 
 

Tento formulár je potrebné vytlačiť (obe strany), vyplniť čitateľne paličkovým písmom, 
podpísať, opečiatkovať a následne spolu so všetkými povinnými dokladmi zaslať na 
adresu federácie, resp. osobne dodať členovi ŠTaMK SBF. 
Zasielajte len originál, kópie a iné formy (skeny) sú neplatné. 
 
Podmienky registrácie: 

1. Vyplnený, opečiatkovaný a podpísaný Registračný formulár člena SBF 
2. Priložená fotografia o rozmere 30 x 35 mm – športovci 
3. Doklad o úhrade členského poplatku pre daný rok 
4. Doklad o úhrade Záznamu o stretnutiach boxera – športovec 
5. Fotokópia dokladu (rodný list, občiansky preukaz...) s dátumom narodenia 

 

 
 
 

1/2 
 

 

Titul, meno a priezvisko  

Dátum narodenia 
 

Rodné číslo 
 

Adresa (ulica, číslo, obec, PSČ) 
 

E-mail a mobil 
 

 

Názov registrujúceho klubu 
 

Štatutárny zástupca 
 

Pečiatka a podpis 

 

INFORMÁCIE O PRIDRUŽENOM KLUBE SBF 

INFORMÁCIE O ČLENOVI  SBF 
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Horemenovaný a horepodpísaný týmto dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne 
dávam súhlas združeniu: Slovenská boxerská federácia, Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 
821 02 Bratislava, IČO: 31744621 (ďalej len "SBF") na spracovanie mojich osobných údajov 
v rozsahu údajov uvedených na registračnom formulári za účelom mojej jedinečnej 
registrácie v Matričnom zozname SBF, ktorého prevádzkovateľom je SBF, pre výlučne 
vnútorné potreby SBF, na dobu mojej registrácie v SBF. Taktiež týmto dávam dobrovoľne 
súhlas SBF, aby zverejnila moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, registračné číslo, 
na účel verejného overenia mojej identity na dobu môjho členstva v SBF. Zároveň udeľujem 
SBF súhlas na spracúvanie, vrátane zverejnenia, mojich osobných údajov v rozsahu a na 
účely podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, osobitne podľa § 79 a nasl. SBF môže 
poskytnúť moje osobné údaje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„Ministerstvo“) v zmysle § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. SBF sa zaväzuje pri 
spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Som si vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov, o ktorých som bol poučený. Som si vedomý, že svoj súhlas môžem 
kedykoľvek písomne odvolať, najmä ak SBF alebo Ministerstvo poruší svoje povinnosti 
týkajúce sa ochrany a bezpečnosti osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov. Odvolanie súhlasu však môže viesť k zrušeniu mojej registrácie 
v SBF. 
 

 

 

 

 

 

                 dátum                                                        meno a priezvisko zákonného zástupcu 
 
 
 
 
podpis registrovanej osoby                                   podpis zákonného zástupcu (do 18 rokov) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

pridelené identifikačné číslo 

dátum registrácie  podpis a pečiatka ŠTaMK SBF 

MIESTO PRE ÚDAJE ŠTaMK SBF – N E V Y P Ĺ Ň A Ť ! 


