
Správa o hospodárení SBF 
za rok 2016 

 
Slovenská boxerská federácia (ďalej len “SBF”) je zameraná na zabezpečenie 
všestranného rozvoju boxu na území SR a presadzovanie záujmov slovenského 
boxerského hnutia. 
 

SBF ako uznaný národný športový zväz prijala v roku 2016 ako dotáciu z Ministerstva 
školstva vedy, výskumu a športu SR 139 540,00 EUR, ktoré boli účelovo viazané na 
niekoľko predmetov dotácií: 
 

*72 700,00 EUR / športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví 
*10 500,00 EUR / výber a príprava športových talentov 
*5 000,00 EUR / vybraný športovec Filip Meszáros 
*10 000,00 EUR / vybraný športovec Michal Takács 
*20 000,00 EUR / vybraný športovec Viliam Tanko 
*840,00 EUR / odmena Viliam Tanko 
*500,00 EUR / odmena Juraj Gyorfi 
*20 000,00 EUR / 9 miestny mikrobus 
 

SBF v roku 2016 v spolupráci s pridruženými organizáciami (TJ, ŠK OB) organizovala 
a zabezpečovala chod dvoch rôznych dlhodobých súťaží. Všetky súťaže družstiev boli 
celoslovenskou dlhodobou súťažou družstiev, ktoré prebiehali turnajovým systémom v 
časovom období jar - jeseň vo všetkých vekových, rodových a hmotnostných 
kategóriách.  
 

- II. Slovenská liga boxu 2016 - zameraná na získanie skúseností a základnej 
kvalifikácie boxera 
- I. Slovenská liga boxu 2016 – zameraná pre boxerov, ktorí sú držiteľmi Základnej 
kvalifikácie boxera 
- Majstrovstvá SR 2016 – ako súťaže jednotlivcov (žiaci + mladší dorast, starší 
dorast, muži + ženy) 
- Turnaj olympijských nádejí 2016 – medzinárodné podujatie pre žiacke 
a dorastenecké kategórie  
- Slovakia Boxing Cup Triebeľ 
 

Na zabezpečenie a organizáciu týchto podujatí vynaložila SBF 17 885,69,- EUR: 
 

*1. Slovenská liga boxu – 6. turnajov / 4 471,50 EUR (náklady na cestovné stravné 
a ubytovanie pre rozhodcov a ŠTaMK SBF + príspevok) 
Ďalších 1 800, 00 EUR bolo uhradených klubom, ktoré organizovali dvojdňovú súťaž 
(po 300,00 EUR) 
 

*2. Slovenská liga boxu – 9. turnajov / 2 008,20 EUR (náklady na cestovné stravné pre 
rozhodcov a ŠTaMK SBF + príspevok) 
Ďalších 900, 00 EUR bolo uhradených klubom, ktoré organizovali dvojdňovú súťaž (po 
100,00 EUR) 
 

*Majstrovstvá SR žiakov a ml. dorastencov / 738,56 EUR (náklady na cestovné stravné 
a ubytovanie pre rozhodcov a ŠTaMK SBF + príspevok) 
 



*Majstrovstvá SR starších dorastencov / 1 314,78 EUR (náklady na cestovné stravné 
a ubytovanie pre rozhodcov a ŠTaMK SBF + príspevok)  
 

*Turnaj olympijských nádejí / 4 652,65 EUR (náklady na cestovné stravné a ubytovanie 
pre zahraničné výpravy a domácich účastníkov vrátane trénerov a funkcionárov, 
rozhodcov a ŠTaMK SBF + príspevok rozhodcom) 
 

*Slovakia Boxing Cup Triebeľ / 2 000,00 EUR (časť nákladov na cestovné stravné 
a ubytovanie pre rozhodcov + príspevok) 
 

Náklady na profesionálny aparát SBF 2016 (odvody, mzdy, cestovné, poštovné, 
kancelárske potreby, web stránku, členské AIBA, členské EUBC, členské KŠZ SR, repr. 
trénera a iné) sme vynaložili 8 835,03 EUR, náklady na mzdy a povinné odvody boli vo 
výške 16 411,80 EUR 
 

8 320,00 EUR bolo v decembri roku 2016 odoslaných na účty a poštové adresy klubov 
podľa počtu športovcov zúčastňujúcich sa na podujatiach SBF. 
 

Na výjazdy reprezentácie SR všetkých kategórií spolu vynaložila SBF 29 298,27 EUR 
Príjem SBF tvorili aj poplatky za členské, registrácie, ZKB a prestupy a hosťovania 
v sume 6 454,- EUR. 
 

SBF na základe prijatej dotácie zakúpila 9 miestny automobil za 21 103,55 EUR aj so 
spolufinancovaním a zákonným poistením. 
 

Členovia SBF sa zúčastnili dvoch kongresov AIBA so spoločnými nákladmi 2 974,13 
EUR. 
 
 

Mzdy, odvody a povinné poplatky má za rok 2016 SBF uhradené a bez záväzkov. 
 
 
V Bratislave, 4.7.2017 
 
 
 
 
vypracoval:  
 
 
schválil: 


