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Článok I. 

 
1. Slovenská boxerská federácia (ďalej len “SBF“) poskytuje na základe tejto smernice vybraným 
členom SBF príspevky a náhrady za športové podujatia organizované SBF. 
 

2. Na poskytnutie príspevku majú podľa tejto smernice nárok: 
a) Funkcionári SBF delegovaní odbornými komisiami alebo Výkonným výborom SBF 

b) Rozhodcovia SBF ako členovia klubov alebo individuálni členovia SBF 

 

 
Článok II. 

 

1. Rozhodcovia, zástupcovia ŠTaMK SBF a supervisori majú nárok na príspevok za činnosť 

nasledovne:    

 
 

 



SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA 

               Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, e-mail: sbf@sbf.sk, web: www.sbf.sk 

 

3 | S t r a n a  
 

 

2. V prípade, že je rozhodca, supervisor alebo zástupca ŠTaMK SBF delegovaný na dve podujatia SBF 
súčasne na jednom mieste, má nárok iba na jeden príspevok v daný deň, teda na príspevok vyšší. 
 

3. Zástupca ŠTaMK SBF má nárok na príspevok ako rozhodca iba v prípade že nie je zároveň 
delegovaným rozhodcom. 
 

4. V prípade, že rozhodca, supervisor alebo zástupca ŠTaMK SBF poruší stanovy SBF, Súťažný 
poriadok boxu, pravidlá boxu, alebo iné nariadenia SBF, môže mu byť príspevok krátený až do výšky 
100%. 
 

5. V prípade, že počas ktoréhokoľvek podujatia SBF bude podľa programu vybojovaných 20 stretnutí 
a viac v rámci jedného dňa, pričom nebude prítomný náhradný rozhodca (pri bodovaní piatimi 

rozhodcami ide o siedmeho a pri bodovaní troma rozhodcami o piateho rozhodcu), môže za tento deň 
byť zúčastneným rozhodcom navýšený o 5,00 EUR. Supervisor ani zástupca ŠTaMK SBF na takéto 

navýšenie nemajú nárok. 
 

 

Článok III. 

 
1. Paušálna náhrada za používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovnej ceste patrí osobám 
podľa § 1 ods. 1 a 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov:  

(t.j. paušálna náhrada zohľadňujúca základnú náhradu za používanie cestných motorových vozidiel 

pri pracovných cestách a náhradu za spotrebované pohonné látky vychádzajúca z priemerných 
podmienok) t.j. najmä zamestnancom v pracovnom pomere; osobám činným na základe dohôd o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru; osobám, ktoré sú vymenované alebo zvolené do 

orgánov SBF; osobám, ktoré plnia pre SBF na základe písomnej zmluvy úlohy alebo osobám 

delegovaným odbornými komisiami SBF. 

a) Pri ceste z miesta bydliska na športové podujatie riadené SBF (a späť) a pri použití súkromného 
motorového vozidla majú rozhodcovia a funkcionári delegovaní odbornými komisiami nárok na 
preplatenie stanovenej sadzby 0,227 EUR / 1 km 

 
2. Podľa tejto smernice Slovenská boxerská federácia poskytuje svojim vybraným členom príspevky aj 
náhrady za stravné pre daný rok podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
148/2018 Z.z. o sumách stravného. 

 
3. Náhrady a príspevky podľa článkov II. a III. budú jednotlivým osobám uhradené vždy po skončení 
konkrétneho podujatia výlučne prevodom na bankový účet.  

 
 

Článok IV. 
 
1. Táto smernica bola schválená VV SBF dňa 18.1.2023 uznesením č.6/2023 a je platná od 18.1.2023. 
 

 

                                              


