SMERNICA
Slovenskej plaveckej federácie
o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie
dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť
v prospech SPF

Čl. I
Úvodné ustanovenie
1.

Účelom tejto smernice je stanoviť v súlade a v rámci zákona č. 406/2011 Z.z.
o dobrovoľníctve náhrady za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov zabezpečujúcich
akcie, podujatia a súťaže usporadúvané alebo zabezpečované Slovenskou plaveckou
federáciou, prípadne jej Sekciami plaveckých športov .

2.

Za dobrovoľníkov podľa tejto smernice sa považujú členovia rozhodcovských zborov akcií,
podujatí a súťaží usporadúvaných alebo zabezpečovaných SPF, jej Sekciami plávania,
diaľkového plávania, synchronizovaného plávania a vodného póla (ďalej len rozhodcovia
plávania, rozhodcovia diaľkového plávania, rozhodcovia synchronizovaného plávania a
rozhodcovia vodného póla).

Čl. II
Náhrada dobrovoľníkov
na akciách, podujatiach a súťažiach organizovaných SPF
1.

Dobrovoľníkom SPF sa na Majstrovstvách SR a medzinárodných domácich súťažiach
zaradených do kalendára LEN a FINA v plávaní a diaľkovom plávaní organizovaných
SPF poskytujú náhrady podľa ich funkčného zaradenia nasledovne:

Smernica účinná od: 11.11.2016
Zmena zo dňa 16.01.2017 účinná od: 01.01.2017
Zmena zo dňa 30.04.2018 účinná od: 01.05.2018
Zmena zo dňa 06.06.2018 účinná od:25.06.2018
Zmena zo dňa 15.11.2018 účinná od: 01.01.2019
Zmena zo dňa 23.01.2020 účinná od: 01.02.2020
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Majstrovstvá SR a súťaže zaradené do kalendára FINA a LEN
Náhrady kategórií
dobrovoľníka v závislosti od
počtu poldní trvania súťaže

1
2
3
4
5
6
7
8
poldeň poldne poldne poldne poldní poldní poldní poldní

Kategória A
-

Výsledky vrátane diplomov / Šport.
admin
Obsluha časomiery
Riaditeľ súťaže
Bezpečn. manažér (Zák.č.1/2014)
Hlavný usporiadateľ (Zák.č.1/2014)
Fotograf / kameraman podujatia

48,- €

70,- €

94,- €

116,- €

140,- €

162,- €

186,- €

208,- €

44,- €

62,- €

82,- €

100,- €

120,- €

138,- €

158,- €

176,- €

33,- €

50,- €

69,- €

86,- €

105,- €

122,- €

141,- €

158,- €

14,- €

26,- €

40,- €

52,- €

66,- €

78,- €

92,- €

104,- €

Kategória B
-

Hlavný rozhodca
Hlavný časomerač
Ozvučenie súťaže
Hlásateľ súťaže
Lekárska služba

Kategória C
-

Časomerač
ŠTK
Náhradný časomerač
Štartér
Zástupca SPF
Ostatní rozhodcovia

Kategória D
-

Technická čata
Usporiadateľ (Zák.č.1/2014)

Tieto sumy náhrad sú stanovené pre riadnych členov SPF (oddiely/kluby) ako
maximálne, čo však nevylučuje riadnym členom SPF (oddielom/klubom) z vlastného
rozhodnutia určiť iné, avšak vždy nižšie výšky náhrad.
2.

Dobrovoľníkom SPF sa na Majstrovstvách oblastí, súťaží Slovenského pohára žiakov
a iných domácich a medzinárodných pohárových súťažiach v plávaní a diaľkovom plávaní
sa poskytujú náhrady podľa ich funkčného zaradenia nasledovne:

Smernica účinná od: 11.11.2016
Zmena zo dňa 16.01.2017 účinná od: 01.01.2017
Zmena zo dňa 30.04.2018 účinná od: 01.05.2018
Zmena zo dňa 06.06.2018 účinná od:25.06.2018
Zmena zo dňa 15.11.2018 účinná od: 01.01.2019
Zmena zo dňa 23.01.2020 účinná od: 01.02.2020
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Oblastné majstrovstvá SR, Slovenský pohár žiakov a iné súťaže
Náhrady kategórií
dobrovoľníka v závislosti od
počtu poldní trvania súťaže
Kategória A
- Výsledky vrátane diplomov /

1
poldeň

2
poldne

3
poldne

4
poldne

38,- €

60,- €

84,- €

106,- €

32,- €

48,- €

66,- €

82,- €

23,- €

38,- €

55,- €

70,- €

13,- €

24,- €

37,- €

48,- €

Šport. admin

-

Obsluha časomiery
Riaditeľ súťaže
Hlavný usporiadateľ
(Zák.č.1/2014)

-

Bezpečn. manažér (Zák.č.1/2014)
Fotograf / kameraman
podujatia
Kategória B
- Hlavný rozhodca
- Hlavný časomerač vrátane ŠTK
- Hlásateľ súťaže vrátane
ozvučenia súťaže
- Lekárska služba
Kategória C
- Časomerač
- Náhradný časomerač
- Štartér
- Zástupca SPF
- Ostatní rozhodcovia
Kategória D
- Technická čata
- Usporiadateľ (Zák.č.1/2014)
-

Tieto sumy náhrad sú stanovené pre riadnych členov SPF (oddiely/kluby) ako
maximálne, čo však nevylučuje riadnym členom SPF (oddielom/klubom) z vlastného
rozhodnutia určiť iné, avšak vždy nižšie výšky náhrad.
3.

Dobrovoľníkom SPF

sa na Majstrovstvách SR a iných domácich a medzinárodných

súťažiach v synchronizovanom plávaní poskytujú náhrady podľa svojho zaradenia
nasledovne:

Smernica účinná od: 11.11.2016
Zmena zo dňa 16.01.2017 účinná od: 01.01.2017
Zmena zo dňa 30.04.2018 účinná od: 01.05.2018
Zmena zo dňa 06.06.2018 účinná od:25.06.2018
Zmena zo dňa 15.11.2018 účinná od: 01.01.2019
Zmena zo dňa 23.01.2020 účinná od: 01.02.2020
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Všetky súťaže v synchronizovanom plávaní
Náhrady kategórií dobrovoľníka
v závislosti od počtu poldní
trvania súťaže
Kategória A
- Hlavný rozhodca
- Vedúci protokolu
- Riaditeľ súťaže
- Hlavný usporiadateľ (Zák.č.1/2014)
- Bezpečn. manažér (Zák.č.1/2014)
Fotograf / kameraman podujatia
Kategória B
- Asistent hlavného rozhodcu
- Asistent vedúceho protokolu
- Ozvučenie súťaže
- Hlásateľ súťaže
- Lekárska služba
Kategória C
- Členovia protokolu
- Zástupca SPF
- Ostatní rozhodcovia
Kategória D
- Technická čata
- Usporiadateľ (Zák.č.1/2014)

4.

5

1
poldeň

2
poldne

3
poldne

4
poldne

poldní

6
poldní

38,- €

60,- €

84,- €

106,- €

130,-€

152,-€

34,- €

52,- €

72,- €

90,- €

110,-€

128,-€

25,- €

42,- €

61,- €

78- €

97,-€

114,-€

14,- €

26,- €

40,- €

52,- €

66,-€

78,-€

Dobrovoľníkom SPF sa na súťažiach vo vodnom póle poskytujú náhrady podľa svojho
zaradenia nasledovne:

Všetky súťaže vo vodnom póle
Náhrady kategórií
dobrovoľníka pre
sériu zápasov, na
ktoré bol nominovaný
Rozhodca zápasov
kategórií:

na

na

na

na

na

na

1 zápas

2 zápasy

3 zápasy

4 zápasy

5 zápasov

6 zápasov

61,- €

80,- €

98,- €

112,- €

132,- €

150,- €

49,- €

63,- €

75,- €

85,- €

95,- €

112,- €

Muži, juniori, ženy,
juniorky
Rozhodca zápasov
ostatných kategórií
Smernica účinná od: 11.11.2016
Zmena zo dňa 16.01.2017 účinná od: 01.01.2017
Zmena zo dňa 30.04.2018 účinná od: 01.05.2018
Zmena zo dňa 06.06.2018 účinná od:25.06.2018
Zmena zo dňa 15.11.2018 účinná od: 01.01.2019
Zmena zo dňa 23.01.2020 účinná od: 01.02.2020
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5.

Dobrovoľníkom SPF sa na súťažiach vo vodnom póle sa v prípade, ak sa súťaž koná v
mieste vzdialenom viac ako 300 km od miesta trvalého bydliska dobrovoľníka, poskytujú
náhrady podľa svojho zaradenia nasledovne:

Všetky súťaže vo vodnom póle
Náhrady kategórií
dobrovoľníka pre
sériu zápasov, na
ktoré bol nominovaný
Rozhodca zápasov
kategórií:

na

na

na

na

na

na

1 zápas

2 zápasy

3 zápasy

4 zápasy

5 zápasov

6 zápasov

81,- €

100,- €

118,- €

132,- €

152,- €

170,- €

69,- €

83,- €

95,- €

105,- €

115,- €

132,- €

Muži, juniori, ženy,
juniorky
Rozhodca zápasov
ostatných kategórií

6.

Dobrovoľníkom SPF sa v súvislosti s činnosťami pred podujatiami a po podujatiach
organizovaných SPF v plávaní, diaľkovom a synchronizovanom plávaní organizovaných
SPF poskytujú náhrady podľa ich funkčného zaradenia nasledovne:
Podujatia organizované SPF
Náhrady kategórií
dobrovoľníka v závislosti od
počtu poldní trvania činností

Kategória D
- Technická čata

1
poldeň
pred/po

2
poldne
pred/po

3
poldne
pred/po

4
poldne
pred/po

5
poldní
pred/po

6
poldní
pred/po

14,- €

26,- €

40,- €

52,- €

66,-€

78,-€

Tieto sumy náhrad sú stanovené pre riadnych členov SPF (oddiely/kluby) ako
maximálne, čo však nevylučuje riadnym členom SPF (oddielom/klubom) z vlastného
rozhodnutia určiť iné, avšak vždy nižšie výšky náhrad.

Smernica účinná od: 11.11.2016
Zmena zo dňa 16.01.2017 účinná od: 01.01.2017
Zmena zo dňa 30.04.2018 účinná od: 01.05.2018
Zmena zo dňa 06.06.2018 účinná od:25.06.2018
Zmena zo dňa 15.11.2018 účinná od: 01.01.2019
Zmena zo dňa 23.01.2020 účinná od: 01.02.2020
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Čl. III
Riadenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti
1.

Dobrovoľník v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti na akciách, podujatiach či
súťažiach (ďalej len podujatie alebo súťaž) vykonáva najmä:
1.1.

činnosti a výkony súvisiace s výkonom činnosti člena rozhodcovského zboru súťaže
v plaveckých športoch,

1.2.

činnosti a výkony súvisiace s výkonom činnosti člena realizačného tímu
zabezpečujúceho podujatie usporadúvané alebo zabezpečované SPF, prípadne jej
Sekciami plaveckých športov,

1.3.

činnosti a výkony súvisiace s prípravou podujatia (oznámenie podujatia, príprava
miesta podujatia – bazénu, hľadiska a pod.),

1.4.

oprávnenia a povinnosti členov usporiadateľskej služby,

1.5.

činnosti a výkony súvisiace s ukončením podujatia (upratovanie, odstránenie
plagátov, reklám, kontrola a odovzdanie športového zariadenia správcovi a pod. ).

2.

Činnosť dobrovoľníkov na podujatiach riadi riaditeľ podujatia.

3.

Riaditeľ podujatia

zodpovedá za koordináciu činnosti dobrovoľníkov (s výnimkou

výkonu činnosti bezprostredne súvisiacou s výkonom funkcie rozhodcu, pri ktorom
výkone rozhodcovia podliehajú hlavnému rozhodcovi v súlade s príslušnými pravidlami
plaveckých súťaží) a za riadne zabezpečenie dokumentácie podľa tejto smernice, ktorá
dokumentácia je potrebná pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti a najmä pre
vyplatenie náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov. Za tým účelom zabezpečí
predovšetkým:
3.1.

podpísanie Zmlúv o dobrovoľníckej činnosti s každým dobrovoľníkom, ktorý
v prospech SPF na danom podujatí vykonával dobrovoľnícku činnosť (Formulár
Zmluvy je obsahom Prílohy č. 1tejto smernice),

3.2.

riadne a v súlade so skutkovým stavom vyplnenie Výkazov o dobrovoľníckej
činnosti každého dobrovoľníka, v ktorom uvedie začiatok a koniec podujatia v tvare
hodina a minúta, ďalej uvedie počet poldní podujatia a popis funkcie, ktorú
dobrovoľník zastával alebo činnosti, ktorú na podujatí vykonával (Formulár
Výkazu je obsahom P
 rílohy č. 2tejto smernice),

Smernica účinná od: 11.11.2016
Zmena zo dňa 16.01.2017 účinná od: 01.01.2017
Zmena zo dňa 30.04.2018 účinná od: 01.05.2018
Zmena zo dňa 06.06.2018 účinná od:25.06.2018
Zmena zo dňa 15.11.2018 účinná od: 01.01.2019
Zmena zo dňa 23.01.2020 účinná od: 01.02.2020
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3.3.

na znak odsúhlasenia údajov uvedených vo Výkaze/zoch o dobrovoľníckej činnosti
tento/tieto riaditeľ podujatia, ako aj samotný dobrovoľník, podpíšu.

4.

Riaditeľ podujatia zodpovedá za to, že celá dokumentácia týkajúca sa vykonávania
dobrovoľníckej činnosti na podujatí bude v lehote do 3 dní odovzdaná a doručená (osobne
alebo doporučenou poštou) na sekretariát SPF k ďalšiemu spracovaniu, k vyplateniu
náhrad a archivácii. Dokumentáciou týkajúcou sa vykonávania dobrovoľníckej činnosti na
podujatí sa rozumejú Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti s každým dobrovoľníkom,
Výkazy o dobrovoľníckej činnosti každého dobrovoľníka a Menný a podpísaný zoznam
rozhodcovského zboru podujatia.
Čl. IV
Podmienky pre vyplatenie náhrad za materiálne zabezpečenie

1.

Podmienkou vzniku nároku na náhrady za materiálne zabezpečenie je platné členstvo a
registrácia člena v SPF ako športového odborníka v kalendárnom roku, za ktorý sa má
náhrada vyplatiť.

2.

Podmienkou pre vyplatenie náhrady dobrovoľníkovi je:
2.1.

nominovanie - požiadanie dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti
príslušným orgánom SPF,

2.2.

uzavretie Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti,

2.3.

vyplnenie ďalších SPF vyžadovaných dokumentov, najmä:

2.4.

2.3.1.

riadne vyplnený a dobrovoľníkom podpísaný Výkaz o dobrovoľníckej
činnosti v predpísanej forme,

2.3.2.

riadne vyplnený a dobrovoľníkom podpísaný
rozhodcovského zboru daného podujatia,

Menný

zoznam

v prípade dobrovoľníckej činnosti osôb mladších ako 18 rokov podpis
dokumentov podľa bodov 2.2. a 2.3. zákonným zástupcom takéhoto
dobrovoľníka.

3.

Náhrady sa vyplácajú výlučne formou poukázania finančných prostriedkov na bankové
účty dobrovoľníkov.

4.

Náhrady sa vyplácajú po ukončení príslušnej akcie, podujatia či súťaže.

5.

Splatnosť náhrad, za predpokladu splnenia všetkých podmienok podľa bodu 2 tohto
článku, je do 20. dňa po ukončení príslušnej akcie, podujatia či súťaže.
Smernica účinná od: 11.11.2016
Zmena zo dňa 16.01.2017 účinná od: 01.01.2017
Zmena zo dňa 30.04.2018 účinná od: 01.05.2018
Zmena zo dňa 06.06.2018 účinná od:25.06.2018
Zmena zo dňa 15.11.2018 účinná od: 01.01.2019
Zmena zo dňa 23.01.2020 účinná od: 01.02.2020

7

Čl. IV.
Záverečné ustanovenie
1. Táto smernica nahrádza a ruší Smernicu č. 5/2014 o poskytovaní odmien rozhodcom,
iným pracovníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF v znení jej Dodatkov č. 1 a
č. 2.
2. Táto smernica nadobúda platnosť jej schválením Radou SPF s účinnosťou odo dňa
11.11.2016.
3. Táto smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF zo dňa 16.01.2017 s
účinnosťou odo dňa 01.01.2017.
4. Táto smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF zo dňa 30.04.2018 s
účinnosťou odo dňa 01.05.2018.
5. Táto smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF zo dňa 06.06.2018 s
účinnosťou odo dňa 25.06.2018.
6. Táto smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF zo dňa 15.11.2018 s
účinnosťou odo dňa 01.01.2019.
7. Táto smernica bola zmenená a doplnená rozhodnutím Rady SPF zo dňa 23.01.2020 s
účinnosťou odo dňa 01.02.2020.

Mgr. Ivan Šulek
Prezident SPF
v.r.

Smernica účinná od: 11.11.2016
Zmena zo dňa 16.01.2017 účinná od: 01.01.2017
Zmena zo dňa 30.04.2018 účinná od: 01.05.2018
Zmena zo dňa 06.06.2018 účinná od:25.06.2018
Zmena zo dňa 15.11.2018 účinná od: 01.01.2019
Zmena zo dňa 23.01.2020 účinná od: 01.02.2020
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