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I. Základné údaje

Slovenská boxerská federácia (ďalej skrátene SBF) je národným športovým zväzom (podľa § 16 a 
nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe), ktorý má právnu subjektivitu občianskeho združenia. Do 
SBF sa dobrovoľne združujú jednotlivci, zaujímajúci sa o rozvoj boxu v SR ako individuálni 
členovia, zväčša organizovaní v športových kluboch, telovýchovných jednotách alebo oddieloch 
boxu, resp. ako čestní členovia.

SBF je samostatným, nezávislým a apolitickým právnym subjektom, ktorý nepodlieha žiadnym 
mimoprávnym tlakom zo strany vlády SR alebo iného subjektu. Svoju činnosť vyvíja v súlade s 
právnym poriadkom SR a právom EÚ.

SBF bola založená v roku 1993 ako Slovenský zväz boxu, v súčasnosti sídli na adrese: Dr. 
Vladimíra Clementisa 10, Bratislava. IČO: 31744621, DIČ: 2020870555.

SBF je členom Konfederácie športových zväzov, Slovenského olympijského výboru, medzinárodnej
boxerskej asociácie AIBA, európskej boxerskej konfederácie EUBC a úzko spolupracuje s 
Antidopingovou agentúrou SR.
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II. Činnosť

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

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 - určená na získanie skúseností a základnej kvalifikácie boxera

- I. Slovenská liga boxu 2016 – určená 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
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III. Hospodárenie

Na zabezpečenie a organizáciu podujatí vynaložila SBF tieto výdavky:

-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 uhradila SBF 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)  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

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

- 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

Príjem SBF tvorili  poplatky za členské, registrácie, ZKB a prestupy a hosťovania v sume 6 454,- 
EUR.
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IV. Dôležité zmeny v orgánoch

Dňa 4. marca 2017 o 12:00 sa uskutočnilo v hoteli City Galanta valné zhromaždenie (ďalej len VZ) 

SBF s programom:

1. Privítanie

2. Schválenie pracovného predsedníctva (predsedajúci, zapisovateľ, overovatelia zápisnice)

3. Správa mandátovej komisie

4. Schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku

5. Voľba pracovných komisií (mandátová a volebná, návrhová)

6. Informácia mandátovej komisie o uznášania schopnosti k zmene Stanov SBF

7. Návrhy na zmeny a doplnky Stanov SBF

8. Voľba prezidenta SBF

9. Výsledok volieb – správa volebnej komisie a informácia mandátovej komisie

10. Voľby členov Výkonného výboru SBF

11. Výsledok volieb – správa volebnej komisie

12. Správa návrhovej komisie, návrh na uznesenie a jeho schválenie

13. Záver

Na tomto VZ bol do funkcie prezidenta SBF zvolený Tomáš Kovács.
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V. Účtovná závierka
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Výročnú správu vypracoval Ing. Peter Bernát   ..............................................................................
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I. Osobitný príjemcovia prostriedkov rozpočtu SBF

V roku 2016 prijali z prostriedkov rozpočtu viac ako 5 000,- Eur tieto fyzické a právnické osoby:

Fyzické osoby: - Ján Brandejs, mzda

- Filip Meszáros, dotácia vybraní športovci

- Viliam Tanko, dotácia vybraní športovci

- Michal Takács, dotácia vybraní športovci

Právnické osoby: - Box Club Stavbár Nitra, IČO: 37859579, trénerská práca

Vypracoval Ing. Peter Bernát …...............................................................


