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Smernica SPF č. 4 / 2013  
Platnosť od: 16.08.2013 
Účinnosť od:  01.09.2013 

  

 

 

S M E R N I C A  

S l o v e n s k e j  p l a v e c k e j  f e d e r á c i e  
 

č. 4/2013 
 

ktorou sa mení a dopĺňa Smernica SPF č. 1/2013 o poskytovaní odmien rozhodcom, 
iným pracovníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF a schvaľuje sa 
úplné znenie Smernice SPF č. 1/2013 o poskytovaní odmien rozhodcom, iným 

pracovníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF v znení zmien 
a doplnení v zmysle Smernice SPF č. 4/2013 

 
 

Čl. I. 
 

Smernica SPF č. 1/2013 o poskytovaní odmien rozhodcom, iným pracovníkom a členom 
realizačných tímov na akciách SPF sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

V čl. II. bod 1 bodbod  1.7. sa na konci textu dopĺňa text: „ ,riaditeľ preteku“. 

V čl. II. bod 2 bodbod  1.7. sa na konci textu dopĺňa text: „ ,riaditeľ preteku“. 

V čl. II. bod 3 bodbod 3.1. sa text „10,00 €“ nahrádza textom: „15,00 €“. 

V čl. II. bod 3 bodbod 3.2. sa text „10,00 €“ nahrádza textom: „25,00 €“. 

V čl. II. bod 3 bodbod 3.3. sa text „10,00 €“ nahrádza textom: „25,00 €“. 

 
Čl. II. 

 
Schvaľuje sa úplné znenie Smernice SPF č.1/2013 o poskytovaní odmien rozhodcom, iným 
pracovníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF v znení zmien a doplnkov v zmysle 
Smernice SPF č. 4/2013, ktoré znenie tvorí prílohu tejto Smernice. 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenie  

 
Táto smernica nadobúda platnosť jej schválením Radou SPF a účinnosť od 1.9.2013.  

 

Mgr. Irena Adámková 
      Prezident SPF 
               v.r. 
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Príloha Smernice SPF č. 4/2013 

Smernica SPF č. 1 / 2013  
Platnosť od: 12.03.2013 
Účinnosť od:  12.03.2013 
Zmenené Smernicou SPF č. 4/2013 
Zmena účinná od: 01.09.2013 

  

 

S M E R N I C A  

S l o v e n s k e j  p l a v e c k e j  f e d e r á c i e  
 

č. 1/2013 
 

o poskytovaní odmien rozhodcom, iným pracovníkom a členom realizačných 

tímov na akciách SPF  
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenie  

 
Účelom tejto smernice je stanoviť odmeny rozhodcov, ostatných pracovníkov ako i členov 
realizačných tímov zabezpečujúcich akcie, podujatia a súťaže usporadúvané alebo zabezpečované  
Slovenskou plaveckou federáciou, prípadne jej zväzmi Slovenským plaveckým zväzom, 
Slovenským zväzom synchronizovaného plávania (ďalej len SPF, SPZ, SZSP). 
 
 

Čl. II. 
Odmena rozhodcov a pracovníkov  
 na súťažiach organizovaných SPF 

 
1. Rozhodcovia plávania SPF a ostatní pracovníci sa na Majstrovstvách SR a medzinárodných 

domácich súťažiach v plávaní organizovaných SPF odmeňujú podľa svojho zaradenia 
nasledovne: 

1.1. hlavný rozhodca, hlavný časomerač, hlásateľ      16,00 €/á poldeň 

1.2. obsluha AČZ        27,00 €/á poldeň 

1.3. manipulácia s AČZ (na/vyloženie, de/montáž)   27,00 €/preteky 

1.4. spracovanie prihlášok       0,15 €/ á štart  

1.5. spracovanie výsledkov na počítači      16,00 €/á poldeň 

1.6. časomerač, ŠTK, štartér      15,00 €/á poldeň 

1.7. ostatní rozhodcovia, delegát orgánov SPF / SPZ, riaditeľ preteku 14,00 €/á poldeň 

1.8. vypisovanie diplomov na počítači      0,10 €/kus 

1.9. pracovník poverený vyúčtovaním pretekov     50,00 €/preteky 

1.10. lekárska služba       20,00 €/á poldeň 

1.11. ozvučenie preteku       25,00 €/á poldeň 

1.12. technická čata       10,00 €/á poldeň 
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2. Rozhodcovia plávania SPF a ostatní pracovníci sa na Majstrovstvách oblastí a domácich 
a medzinárodných pohárových súťažiach v plávaní odmeňujú podľa svojho zaradenia a podľa 
nasledovných odporúčaných maximálnych sadzieb odmien: 

2.1. hlavný rozhodca, hlavný časomerač, hlásateľ      14,00 €/á poldeň 

2.2. obsluha AČZ        27,00 €/á poldeň 

2.3. manipulácia s AČZ (na/vyloženie, de/montáž)   27,00 €/preteky 

2.4. spracovanie prihlášok       0,08 €/ á štart  

2.5. spracovanie výsledkov na počítači      16,00 €/á poldeň 

2.6. časomerač, ŠTK, štartér      13,00 €/á poldeň 

2.7. ostatní rozhodcovia, delegát orgánov SPF / SPZ, riaditeľ preteku 12,00 €/á poldeň 

2.8. vypisovanie diplomov na počítači      0,10 €/kus 

2.9. vypisovanie diplomov ručne      0,20 €/kus 

2.10. pracovník poverený vyúčtovaním pretekov     40,00 €/preteky 

2.11. lekárska služba       20,00 €/á poldeň 

2.12. ozvučenie preteku       15,00 €/á poldeň 

2.13. technická čata       9,00 €/á poldeň 

Tieto sumy odmien sú stanovené pre oddiely/kluby ako maximálne, čo však nevylučuje 
oddielom/klubom z vlastného rozhodnutia určiť iné, avšak vždy nižšie sadzby odmien. 
Odmeny podliehajú zdaneniu a prípadne aj odvodovým povinnostiam v zmysle platnej 
legislatívy SR. 

3. Rozhodcovia synchronizovaného plávania SPF a ostatní pracovníci sa na Majstrovstvách SR a 
medzinárodných súťažiach v synchronizovanom plávaní odmeňujú podľa svojho zaradenia 
nasledovne: 

3.1. rozhodca, ktorý bol k dispozícii hlavnému rozhodcovi na rozhodovanie jednotlivých 
disciplín a členovia protokolu (zapisovateľ, hlásateľ, panelový asistent)       
         15,00 €/á poldeň 

3.2. hlavný rozhodca, asistent hlavného rozhodcu    25,00 €/á poldeň 

3.3. riaditeľ súťaže, vedúci protokolu, hospodár súťaže   25,00 €/á poldeň 

3.4. odmena za služby hudobnej produkcie a iných externe zabezpečovaných služieb (vždy 
na základe vopred zmluvne dohodnutej odmeny, a to buď formou Dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo formou obchodnej zmluvy).   

 
Čl. III. 

Odmena členov realizačných tímov  
pri účasti na akciách reprezentácie SR v plávaní alebo synchronizovanom plávaní  

 
Podľa tohto článku sa odmeňujú členovia realizačných tímov, pod ktorými sa rozumejú  najmä 
tréneri, maséri, členovia výprav reprezentačných akcií (súťaže, sústredenia), delegáti vyslaní SPF 
na  významné medzinárodné domáce súťaže a súťaže v zahraničí. 

Členovia realizačných tímov sa odmeňujú sumou 25,00 €/ á začatý deň.  
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Čl. III. 
Podmienky pre vyplatenie odmien  

 
1. Podmienkou vzniku nároku na odmeny je platné členstvo / registrácia v SPF pre príslušný 

kalendárny rok, za ktorý sa má odmena vyplatiť. 

2. Podmienkou pre vyplatenie odmien je riadne uzavretie príslušných a právnymi predpismi 
Slovenskej republiky vyžadovaných: 

2.1.  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo  

2.2. obchodných zmlúv  uzavretých medzi rozhodcami, ostatnými pracovníkmi alebo členmi 
realizačných tímov ako samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a SPF,  

2.3.  prípadne vyplnenie ďalších SPF vyžadovaných dokumentov. 

3. V prípade vyplácania odmien rozhodcom, ostatným pracovníkom a členom realizačných 
tímov, ktorí sú SZČO a majú so SPF uzavreté obchodné zmluvy, je ďalšou podmienkou pre 
vyplatenie odmeny, vystavenie a predloženie riadneho daňového dokladu na SPF. Výšku 
odmeny pre jej fakturáciu SPF oznámi rozhodcom, ostatným pracovníkom a členom 
realizačných tímov, ktorí sú SZČO, v dostatočnom predstihu pred príslušnou lehotou na 
doručenie daňového dokladu na SPF.  

4. Výška odmeny (s výnimkou prípadov SZČO v bode 2 podbod 2.2  tohto článku)  je stanovená 
ako suma v hrubom a ako taká, podlieha v zmysle príslušných právnych predpisov zrážkam na 
daň z príjmov a odvodom sociálneho poistenia, prípadne aj zdravotného poistenia.   

5. Odmeny sa vyplácajú výlučne formou poukázania finančných prostriedkov na bankové účty 
odmeňovaných  rozhodcov, ostatných pracovníkov a členov realizačných tímov. 

6. Odmena, resp. sumár odmien sa vypláca polročne. Za príslušný polrok SPF vyplatí odmeny, 
resp. sumár odmien za akcie, podujatia a súťaže, ktoré boli finančne uzavreté k poslednému 
dňu príslušného kalendárneho polroka. 

7. Splatnosť odmeny (sumáru odmien) je do 20- dňa mesiaca nasledujúceho po poslednom 
mesiaci príslušného kalendárneho polroku, t.j. dňa 20.7. a 20.1. 

8. Rozhodcovia, ostatní pracovníci a členovia realizačných tímov, ktorí sú SZČO a majú so SPF 
uzavreté obchodné zmluvy vystavia za účelom vyplatenia odmeny daňový doklad vždy v 
posledný deň príslušného kalendárneho polroka, t.j. 30.6. a 31.12. SPF sumu odmien 
rozhodcom, ostatným pracovníkom a členom realizačných tímov, ktorí sú SZČO oznámi 
najneskôr do 28. dňa posledného mesiaca príslušného kalendárneho polroku. 

  
Čl. IV. 

Záverečné ustanovenie  
 

1. Táto smernica nahrádza a ruší všetky smernice SPF, resp. SPZ a SZSP upravujúce odmeny  
rozhodcov, ostatných pracovníkov, či členov realizačných tímov.  

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť jej schválením Radou SPF.  

 

Mgr. Irena Adámková 
      Prezident SPF 
               v.r. 


