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Smernica 

Uo určení odmien a náhrad Členom realizačných tímov, Členom podporných 
tímov, Ostatných vytvorených z členov SBA, dobrovoľníkov SBA (mimo 

zamestnancov) a fyzické osoby vykonávajúce práce na základe uzatvorených 
dohôd mimo pracovného pomeru – Zákon č. 311/2001 Zákonník práce 

v platnom znení). 
 
 
 

Čl. I 

Základné ustanovenia a účel vydania smernice 

Účelom vydania tejto smernice je určenie odmien a s tým súvisiacich pravidiel ako aj náhrad, 
ale i práv a povinností Členov realizačných tímov, Členov podporných tímov, Ostatných vytvorených 
z členov SBA, Dobrovoľníkov SBA a fyzické osoby vykonávajúce práce na základe uzatvorených dohôd 
mimo pracovného pomeru, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach SBA a nemajú na výkon svojej činnosti 
prostriedky a služby zabezpečené zo strany SBA, resp. tieto sú im zo strany SBA poskytnuté tak, že ich 
hodnota bola zohľadnená vo výške nižšie stanovenej odmeny, resp. náhrady. To nevylučuje 
individuálnu dohodu SBA v každom jednotlivom prípade, vzhľadom na aktuálne podmienky. Táto 
smernica sa nevzťahuje na rozhodcov, technických komisárov a observerov, pre ktorých SBA vydala 
samostatnú smernicu. 

 
Čl. II 

Odmeny pre členov Realizačných tímov mládežníckych reprezentácií 

Vedenie SBA určuje pre jednotlivé typy zmluvných vzťahov túto výšku poskytnutej dennej 
odmeny za vykonávanie funkcie v Realizačnom tíme reprezentácie: 

 

Názov funkcie Odmena SZČO/PO Odmena DoVP, DoBPŠ 
(brutto) 

Náhrada za stratu času 
Dobrovoľník 

Hlavný tréner 60 Eur 45 Eur 45 Eur 
Asistent trénera 60 Eur 45 Eur 45 Eur 
Vedúci družstva 50 Eur 45 Eur 45 Eur 
Masér 50 Eur 35 Eur 35 Eur 
Fyzioterapeut 50 Eur 35 Eur 35 Eur 
Iná funkcia (2. 
asistent, mentálny 
kouč) 

50 Eur 35 Eur 35 Eur 

 

Naviac oproti priloženej dennej odmene má Vedúci družstva nárok na jedno rázovú odmenu 
100 Eur za organizáciu sústredenia, najviac však 500 Eur za kalendárny rok. 

Dobrovoľnícke zmluvy budú uzatvárané podľa zákona o Dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z. 
Náhrada dobrovoľníka bude vyplácaná najmä vo forme náhrady za stratu času. Zákon o dani z príjmov 
platný v čase prijatia tejto smernice oslobodzuje od dane z príjmov náhradu za stratu času 
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dobrovoľníka vo výške 500 Eur ročne (pokiaľ si daňový subjekt už takéto oslobodenie neuplatnil z iných 
zdaniteľných príjmov). Vedenie SBA touto smernicou určuje maximálnu výšku poskytnutej náhrady za 
stratu času pre Členov realizačných tímov vytvorených z členov SBA a dobrovoľníkov SBA na obdobie 
platnosti uzatvorenej zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník pri realizácii činnosti pre SBA 
môže vykonať za každý deň maximálne toľko hodín dobrovoľníckej činnosti, ktorá v danom období 
zodpovedá podielu jeho dennej náhrady za stratu času dobrovoľníka a aktuálnej sumy hodinovej 
minimálnej mzdy. Dobrovoľník musí byť zapísaný v informačnom systéme športu. 

 
 

Čl. III 

Odmeny pre členov organizačných tímov medzinárodných zápasov 

Vedenie SBA určuje pre jednotlivé typy zmluvných vzťahov túto výšku poskytnutej  odmeny 
na zápas za vykonávanie funkcie v organizačnom tíme zabezpečujúcom medzinárodné zápasy: 

 

Názov funkcie Odmena SZČO/PO Náhrada za stratu času 
Dobrovoľník 

Časomerač 15 Eur 15 Eur 
Merač 24s 15 Eur 15 Eur 
Back-up zápis 15 Eur 15 Eur 
Elektronický zápis 25 Eur 25 Eur 
Štatista 1,2 25 Eur 25 Eur 
LED operátor 25 Eur 25 Eur 
Game director 50 Eur 50 Eur 

 
 
 

Čl. IV 

Náhrady cestovných výdavkov 

Náhrady cestovných výdavkov Realizačných tímov sú upravené samostatne v Smernici 
o cestovných náhradách. 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

Táto Smernica je platná a účinná od 20.06.2022 po predchádzajúcom schválení Výkonným výborom 
SBA dňa 17.06.2022. 

 
 
 
 

Mgr. Andrej Kuffa                     Ing. Miloš Drgoň 

Generálny sekretár SBA Prezident SBA 
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