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Do legislatívnych
zmien

Schválil

výkonný výbor Slovenskej kanoistiky –
sekcie divokých vôd

Čl. I Úvodné ustanovenie

Účelom tejto smernice je stanoviť náhrady za stratu času dobrovoľníkov zabezpečujúcich súťaže
usporadúvané alebo zabezpečované Slovenskou kanoistikou – sekciou divokých vôd (SK SDV)

Čl. II Náhrady za stratu času dobrovoľníkom v športových, alebo organizačných
činnostiach súvisiacich s poslaním Slovenskej kanoistiky - sekcie divokých vôd.

1. V súlade zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve sa môžu vyplácať náhrady za stratu času
dobrovoľníkom zabezpečujúcich akcie, podujatia a súťaže usporadúvané SK SDV.
2. Náhrada za stratu času sa vypláca vo výške maximálne 2,50 € za hodinu.
3. Činnosť dobrovoľníkov na podujatiach riadi riaditeľ podujatia, resp. hlavný usporiadateľ, resp.
hlavný rozhodca.
4. Za dobrovoľníkov sa považujú aj časomerači, členovia rozhodcovského zboru a delegát SK SDV.
5. Náhrada straty času je závislá od počtu odpracovaných hodín maximálne do výšky uvedenej
v tabuľke 1.
6. Dobrovolníci musia byť registrovaní v Registri fyzických osôb v športe podľa § 80, ods. 7. Zákona
o športe.
Tab. 1.
Druh pretekov

Členovia časomeracieho
tímu (€)
I. tr.

II. tr.

III. tr.

HR, ZHR, Riaditeľ
pretekov, Delegát SK
SDV (€)
I. tr.
II. tr.
III. tr.

Členovia rozhodcovského
tímu (€)
I. tr.

II. tr.

III. tr.

Medzinárodné
preteky
SLP a MSR

50,-

52,-

57,-

20,-

22,-

27,-

17,-

19,-

22,-

48,-

50,-

55,-

18,-

20,-

25,-

16,-

18,-

21,-

Verejné preteky

46,-

48,-

53,-

16,-

18,-

23,-

15,-

17,-

20,-

Slovenská kanoistika o.z.
7. Dobrovoľníci uvedení v Tab. 1. majú nárok na vyplatenie cestovného do výšky vlaku II. Triedy a to
z miesta trvalého bydliska. V prípade, že člen časomeracieho tímu preváža väčšie množstvo
technického materiálu, ktorý je potrebný k zabezpečeniu merania času a súvisiacich činností má
nárok na uhradenie nákladov na dopravu v plnej výške a to v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o
cestovných náhradách (PHM+amortizácia).
8. Dobrovoľníci uvedení v Tab. 1. majú nárok na vyplatenie stravného v zmysle zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách.

Čl. III Podmienky vyplatenia náhrady za stratu času dobrovoľníkom
1. Podmienkou pre vyplatenie náhrady dobrovoľníkovi je:
a) nominovanie - požiadanie dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti príslušným orgánom
Slovenskej kanoistiky alebo klubom Slovenskej kanoistiky – sekcie divokých vôd,
b) uzavretie Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti, s povinnými náležitosťami podľa z.
406/2011, Z.z. vyplnením zaradenia pozície na akcii a uvedením odpracovaných hodín,
c) v prípade dobrovoľníckej činnosti osôb mladších ako 18 rokov podpis zákonným zástupcom
takéhoto dobrovoľníka,
2. náhrady sa vyplácajú po ukončení príslušnej akcie, podujatia či súťaže,
3. splatnosť náhrad, za predpokladu splnenia všetkých podmienok podľa bodu 2 tohto článku, je do
20. dňa po ukončení príslušnej akcie, podujatia či súťaže,
Ivan Cibák
Prezident Slovenskej kanoistiky
v.r.

