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Článok 1
Základné ustanovenia
1.

Smernica upravuje postup oceňovania titulmi, vyznamenaniami a uznaniami v rámci Slovenskej
boxerskej federácie (ďalej len „SBF“).

2.

Titulmi, vyznamenaniami a uznaniami možno oceňovať mimoriadne športové výkony alebo
mimoriadne zásluhy v rozvoji boxu na Slovensku. Oceňovať možno jednotlivcov, kolektívy ako
aj právnické osoby.

3.

Vo výnimočných prípadoch možno titul, vyznamenanie alebo uznanie udeliť aj in memoriam.
Odovzdáva sa dedičom.
Článok 2
Druhy titulov, vyznamenaní a uznaní

1.

Druhy titulov:
- čestný prezident SBF
- čestný člen SBF

2.

Druhy vyznamenaní:
- zlatá rukavica
- strieborná rukavica
- bronzová rukavica

3.

Druhy uznaní:
- plaketa SBF
- zlatý odznak SBF

Právo udeľovať a odnímať tituly má VZ SBF. Právo udeľovať a odnímať vyznamenania a uznania
má VV SBF.
Článok 3
Tituly
1. Titul Čestný prezident SBF možno udeliť prezidentovi SBF, ktorý vykonával túto funkciu
nepretržite dve funkčné obdobia a svojou činnosťou, prácou a aktivitou sa mimoriadne zaslúžil
o rozvoj boxu na Slovensku. Návrhy na udelenie titulu Čestný prezident SBF môžu podávať
členovia SBF ako aj pridružené oddiely boxu. Návrhy prerokováva Výkonný výbor (ďalej „VV
SBF“) a v prípade súhlasu všetkých členov VV SBF ich predkladá a odporúča na schválenie
Valnému zhromaždeniu SBF (ďalej „VZ SBF“).
2. Titul Čestný člen SBF možno udeliť jednotlivcom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj
a úspechy boxu a to účasťou a popredným umiestnením na olympijských hrách
a majstrovstvách sveta, členom SBF, ktorí aktívne a dlhodobo, najmenej 15 rokov pracovali
v boxerskom hnutí v rôznych funkciách a osobitne sa zaslúžili o rozvoj boxu na Slovensku.
Návrhy na udelenie titulu Čestný člen SBF predkladá ŠTaMK na základe súhlasu všetkých
svojich členov Výkonnému výboru SBF, ktoré rozhodne o udelení titulu.
3. Návrhy na odňatie titulu Čestný prezident SBF a Čestný člen SBF predkladá VV SBF na základe
súhlasu všetkých svojich členov Valnému zhromaždeniu SBF, ktoré rozhodne o odňatí titulu.
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Článok 4
Vyznamenania
1. Vyznamenania sa udeľujú členom SBF za dlhoročnú prácu a aktivitu v boxerskom hnutí pri
príležitostí životných jubileí, výročí SBF a oddielov.
Zlatá rukavica sa udeľuje členom SBF, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou aktivitou zaslúžili
o rozvoj boxu na Slovensku a dovŕšili 60-ty rok svojho života. Zlatá rukavica sa ďalej udeľuje
športovcom – držiteľom zlatých olympijských medailí, zlatých medailí z Majstrovstiev sveta
seniorov a zlatých medailí z Majstrovstiev Európy seniorov.
Strieborná rukavica sa udeľuje členom SBF, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou aktivitou
zaslúžili o rozvoj boxu na Slovensku a dovŕšili 55-ty rok svojho života. Strieborná rukavica sa
ďalej udeľuješportovcom – držiteľom strieborných olympijských medailí, strieborných medailí
z Majstrovstiev sveta seniorov a strieborných medailí z Majstrovstiev Európy seniorov.
Bronzová rukavica sa udeľuje členom SBF, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou aktivitou
zaslúžili o rozvoj boxu na Slovensku a dovŕšili 50-ty rok svojho života. Bronzová rukavica sa
ďalej udeľuje športovcom – držiteľom bronzových olympijských medailí, bronzových medailí
z Majstrovstiev sveta seniorov a strieborných a bronzových medailí z Majstrovstiev Európy
seniorov.
2. Vyznamenania SBF možno udeliť aj právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré významne
podporili alebo prispeli k rozvoju boxu na Slovensku.
3. Návrhy na udelenie vyznamenaní môžu podávať popri členoch VV SBF aj predsedovia
jednotlivých komisií SBF a predsedovia oddielov boxu SBF.
Článok 5
Uznania
1. Plaketu SBF možno udeliť účastníkom OH, MS, ME seniorov (športovcom, rozhodcom,
trénerom a funkcionárom), ktorí sa zaslúžili o vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky.
2. Ďakovný list možno udeliť funkcionárom, ktorí svojou dlhoročnou prácou prispeli k plneniu
úloh v boxerskom hnutí.
Článok 6
Udeľovanie titulov, vyznamenaní a uznaní
1. Generálny sekretár SBF zabezpečí schvaľovacie konanie predložených návrhov a zabezpečí
organizačno-administratívne práce. Návrhy posúdi VV SBF.
2. Tituly sa udeľujú počas VZ SBF alebo počas významných podujatí SBF.
3. Vyznamenania a uznania sa udeľujú počas VZ SBF alebo počas významných podujatí SBF.
4. Tituly, vyznamenania a uznania odovzdáva prezident SBF, prípadne I. viceprezident alebo
generálny sekretár SBF, prípadne poverený člen VV SBF.
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Článok 7
Záverečné ustanovenia
Táto smernica bola schválená VV SBF dňa..................

Tomáš Kovács
prezident SBF

Ján Brandejs
predseda ŠTaMK SBF

4|Strana

