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Interná smernica SBA 
o stanovení času stráveného dobrovoľníkom a ostatných náhradách 

dobrovoľníkov 
 
Účelom tejto smernice je stanovenie času stráveného dobrovoľníkom v súvislosti s výkonom 
činnosti rozhodcu, technického komisára, observera a školiteľa a definovanie ostatných náhrad, 
ktoré sú dobrovoľníkovi vyplácané v súvislosti s činnosťou rozhodcu, technického komisára, 
observera a školiteľa. Stanovené časy výkonov v jednotlivých funkciách nesmú byť 
dobrovoľníkom prekročené a ani krátené. 
 

Článok I. 
Dobrovoľník ako rozhodca 

 
1. Dobrovoľníci, ktorí boli delegovaní SBA na basketbalové zápasy organizované SBA ako 

rozhodcovia majú povinnosť s výkonom tejto funkcie stráviť pri činnostiach rozhodcu 
nasledovne stanovený čas v hodinách: 

  
Extraliga muži - 
základná časť / 
Alp Adria Cup  

Extraliga muži - 
PlayOff  všetky 

kolá 

Slovenský pohár 
muži - finálový 

turnaj 

Príprava na zápas deň pred zápasom 02:00 02:00 02:00 
Cesta na zápas – priemerne 02:00 03:00 02:00 
Príprava pred zápasom 01:30 01:30 01:30 
Trvanie zápasu priemerne 02:00 02:00 02:00 
Vyhodnotenie zápasu na mieste 01:00 01:00 01:00 
Cesta zo zápasu – priemerne 02:00 03:00 02:00 
Analýza zápasu - report + video 02:00 02:00 02:00 
Celkový čas  12:30 14:30 12:30 

 

  

Extraliga ženy - 
základná časť / 
nadstavbová 

časť / zápasy o 
3./5./7./9. miesto/ 

CEWL 

Extraliga ženy - 
PlayOff všetky 

kolá 

Slovenský pohár 
ženy - finálový 

turnaj 
Príprava na zápas deň pred zápasom 02:00 02:00 02:00 
Cesta na zápas – priemerne 02:00 03:00 02:00 
Príprava pred zápasom 01:30 01:30 01:30 
Trvanie zápasu priemerne 02:00 02:00 02:00 
Vyhodnotenie zápasu na mieste 01:00 01:00 01:00 
Cesta zo zápasu – priemerne 02:00 03:00 02:00 
Analýza zápasu - report + video 02:00 02:00 02:00 
Celkový čas  12:30 14:30 12:30 

 
 
 



  Vyššia súťaž 
dospelý vrátane 

Slovenského 
pohára 

a finálových 
turnajov 

Vyššia súťaž 
mládež (bez 

žiackej) vrátane 
finálových 
turnajov 

Vyššia súťaž 
mládež -žiaci 

vrátane 
finálových 
turnajov 

 Príprava na zápas deň pred zápasom  00:00 00:00 00:00 
 Cesta na zápas - priemerne  01:30 01:00 00:45 
 Príprava pred zápasom  00:30 00:15 00:15 
 Trvanie zápasu priemerne  02:00 01:30 01:15 
 Vyhodnotenie zápasu na mieste  00:30 00:15 00:00 
 Cesta zo zápasu - priemerne  01:30 01:00 00:45 
 Analýza zápasu - report + video  00:00 00:00 00:00 
 Celkový čas  06:00 04:00 03:00 

 
 

  
Nižšia súťaž 

dospelý 

Nižšia súťaž 
juniorské / 
kadetské 

Nižšia súťaž 
žiacke a 

minižiacke 
 Príprava na zápas deň pred zápasom  00:00 00:00 00:00 
 Cesta na zápas - priemerne  01:00 00:45 00:30 
 Príprava pred zápasom  00:15 00:15 00:00 
 Trvanie zápasu priemerne  01:30 01:15 01:00 
 Vyhodnotenie zápasu na mieste  00:15 00:00 00:00 
 Cesta zo zápasu - priemerne  01:00 00:45 00:30 
 Analýza zápasu - report + video  00:00 00:00 00:00 
 Celkový čas  04:00 03:00 02:00 

 

  
Prípravný zápas 

reprezentácie - dospelý 
Prípravný zápas 

reprezentácie - mládež 
 Príprava na zápas deň pred zápasom  02:00 00:30 
 Cesta na zápas - priemerne  03:00 01:30 
 Príprava pred zápasom  01:30 01:00 
 Trvanie zápasu priemerne  02:00 02:00 
 Vyhodnotenie zápasu na mieste  01:00 00:30 
 Cesta zo zápasu - priemerne  03:00 01:30 
 Analýza zápasu - report + video  02:00 01:00 
 Celkový čas  14:30 08:00 

 

  

Pracovný deň Najvyššia 
súťaž a prípravné zápasy 

reprezentácií 

Pracovný deň - 
Vyššia súťaž 

dospelý a mládež 

Pracovný deň - 
Nižšia súťaž 

dospelý a mládež 
Cesta na zápas v pracovný 
deň - priemerne 01:00 00:30 00:30 
Cesta zo zápasu v pracovný 
deň - priemerne 01:00 00:30 00:30 
Celkový čas  02:00 01:00 01:00 

 

 Turnaj 3x3 
 Trvanie turnaja priemerne 05:00 
 Celkový čas  05:00 

 
2. Ostatné náhrady dobrovoľníkov v súvislosti s výkonom funkcie rozhodcu sú kompenzáciou 

za použitie vlastných prostriedkov. Tieto vlastné prostriedky zahrňujú: použitie vlastných 



technických prostriedkov: počítač, internet, mobilný telefón, použitie vlastného oblečenia 
nevyhnutného na výkon funkcie rozhodcu, náhrada za použité pracie prostriedky nevyhnutné 
na údržbu oblečenia rozhodcu.  

 
 
 

Článok II. 
Dobrovoľník ako technický komisár a observer 

 
1. Dobrovoľníci, ktorí boli delegovaní SBA na basketbalové zápasy organizované SBA ako 

technickí komisári alebo observeri majú povinnosť s výkonom tejto funkcie stráviť pri 
činnostiach technického komisára alebo observera nasledovne stanovený čas v hodinách: 

 

  
Technický komisár - 

Najvyššia súťaž 
Technický komisár - 

Vyššia a Nižšia súťaž 
 Príprava na zápas deň pred zápasom  02:00 00:30 
 Cesta na zápas - priemerne  02:00 01:30 
 Príprava pred zápasom  01:30 01:00 
 Trvanie zápasu priemerne  02:00 02:00 
 Vyhodnotenie zápasu na mieste  01:00 00:30 
 Cesta zo zápasu - priemerne  02:00 01:30 
 Analýza zápasu - report + video  02:00 01:30 
 Celkový čas  12:30 08:30 

 

  
Technický komisár - 

Finálový turnaj mládeže 
 Cesta na turnaj - priemerne  02:00 
 Trvanie zápasov (3 hracie dni)  18:00 
 Cesta z turnaja - priemerne  02:00 
 Analýza turnaja - report  02:00 
 Celkový čas  24:00 

 
 

  
Video observer - všetky 

kategórie 
 Analýza zápasu  02:09 
 Spracovanie reportu  02:09 
 Celkový čas  04:18 

 
 
2. Ostatné náhrady dobrovoľníkov v súvislosti s výkonom funkcie technického komisára alebo 

observera sú kompenzáciou za použitie vlastných prostriedkov. Tieto vlastné prostriedky 
zahrňujú: použitie vlastných technických prostriedkov: počítač, internet, mobilný telefón 
a licenčné poplatky. 
 

Článok III. 
Dobrovoľník ako školiteľ 

 
1. Dobrovoľníci, ktorí boli poverení SBA výkonom školiteľov majú povinnosť s výkonom tejto 

funkcie stráviť pri činnostiach školiteľa nasledovne stanovený čas v hodinách: 
 

  Školiteľ 
Príprava na 1 školiacu hodinu 02:00 
1 školiaca hodina 01:00 
 Celkový čas  03:00 



 
2. Ostatné náhrady dobrovoľníkov v súvislosti s výkonom funkcie školiteľa sú kompenzáciou za 

použitie vlastných prostriedkov počas jednej hodiny výkonu. Tieto vlastné prostriedky 
zahrňujú: použitie vlastných technických prostriedkov: počítač, internet, mobilný telefón, 
tlačiareň, toner, licenčné poplatky ako aj ostatné vzdelávacie pomôcky. 
 
 

Článok IV. 
Dobrovoľník ako tajomník KR SBA a supervízor observerov 

 
1. Dobrovoľník, ktorý boli poverený SBA výkonom tajomníka KR SBA, a dobrovoľník, ktorý bol 

poverený výkonom supervízora observerov KR SBA, majú povinnosť s výkonom tejto funkcie 
stráviť pri činnostiach tajomníka KR SBA nasledovne stanovený čas v hodinách mesačne: 

 
  Tajomník KR SBA 
Správa a administrácia agendy KR SBA 40:00 
 Celkový čas 40:00 
 Supervízor observerov KR SBA 
Riadenie a kontrola observerov 40:00 
 Celkový čas 40:00 

 
2. Ostatné náhrady dobrovoľníka v súvislosti s výkonom funkcie tajomníka KR SBA alebo 

supervízora observerov sú kompenzáciou za použitie vlastných prostriedkov počas jednej 
hodiny výkonu. Tieto vlastné prostriedky zahrňujú: použitie vlastných technických 
prostriedkov: počítač, internet, mobilný telefón, tlačiareň, toner, licenčné poplatky ako aj 
ostatné vzdelávacie pomôcky. 

 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Nedodržanie tejto smernice sa považuje za porušenie povinností športového odborníka a 

SBA bude v prípade takéhoto porušenia voči porušiteľovi postupovať v súlade s 
Disciplinárnym poriadkom SBA. 
 

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Výkonným výborom SBA. 
 
V Bratislave dňa  01.09.2019  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 

Boris Gabara      Miloš Drgoň 
 predseda KR SBA              prezident SBA 
 
 
 

 
 


