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NÁVRH NA DOPLNENIE 
 

SMERNICE 
O SPÔSOBE A FORME FINANCOVANIA ČINNOSTI SRZ 

 
Smernica sa dopĺňa o článok : 
 

Článok 13.1 Zásady o poskytovaní náhrad dobrovoľníkom 

1. Účelom tejto smernice je stanoviť v súlade a v rámci zákonov č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, náhrady dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť pri zabezpečovaní a účasti 

na akciách, podujatiach a súťažiach organizovaných a zabezpečovaných Slovenským 

rýchlokorčuliarskym zväzom (ďalej len "SRZ"). 

2. Za dobrovoľníkov podľa tejto smernice sa považujú športoví odborníci a členovia SRZ, ktorí 

vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v prospech SRZ v súlade s touto smernicou. 

3. Náhrady dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť pri zabezpečovaní a účasti na akciách, 

podujatiach a súťažiach organizovaných a zabezpečovaných SRZ sa členia nasledovne: 
 a) náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu 

vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy, 

 b) náhrada za materiálne zabezpečenie dobrovoľníka:  

      • náhrada výdavkov za cestovanie vo výške preukázateľných výdavkov, 

- pri použití vlastného auta ( vyťaženosť min. 3 osoby) 0,15 € / km 

- pri použití vlastného auta ( vyťaženosť menej ako 3 osoby) za cenu rýchlika II. Triedy 

- pri ostatnom spôsobe podľa čl. 13 tejto smernice 

      • náhrada výdavkov za ubytovanie vo výške preukázateľných výdavkov - vo výške predložených 

originálov dokladov za ubytovanie,  

      • náhrada výdavkov za stravovanie - vo výške najviac 6,00 € do 6 hodín dobrovoľníckej činnosti, 

vo výške najviac 9,00 € od 6 do 12 hodín dobrovoľníckej činnosti a vo výške najviac 12,00 € od 12 do 

18 hodín dobrovoľníckej činnosti,  

      • SRZ sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi na výkon dobrovoľníckej činnosti materiálne 

zabezpečenie dobrovoľníka. Pokiaľ to charakter takto poskytnutých vecí umožňuje, je dobrovoľník 

povinný vrátiť poskytnuté predmety bez zbytočného odkladu v deň skončenia výkonu 

dobrovoľníckej činnosti v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. 

4. Dobrovoľníkom SRZ sa poskytujú náhrady vo výške podľa druhu vykonávanej dobrovoľníckej činnosti 

za stratu času dobrovoľníka za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti vo výške 

nepresahujúcej minimálnu hodinovú mzdu. 

5. Štatutárny orgán SRZ poverí osobu, ktorá činnosť dobrovoľníkov koordinuje a riadi. Rozsah, výšku a 

druh náhrad schvaľuje táto poverená osoba na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu SRZ. 

6. Poverené osoby zodpovedné za riadenie činnosti dobrovoľníkov sú povinné zabezpečiť 

dokumentáciu, ktorá je potrebná pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti a najmä pre vyplatenie 

náhrad. Za týmto účelom zabezpečia najmä:  
a) podpísanie zmlúv o výkone dobrovoľníckej činnosti s každým dobrovoľníkom, ktorý v prospech 

SRZ vykonáva dobrovoľnícku činnosť,  

b) riadne a v súlade so skutkovým stavom vyplnenie výkazov o dobrovoľníckej činnosti každého 

dobrovoľníka,  

c) zaregistrovanie dobrovoľníka do informačného systému športu,  

 

 

 

 

 

 

 



d) doručenie kompletnej dokumentácie na sekretariát SRZ k ďalšiemu spracovaniu v lehote do 10 

dní. 

7. Dobrovoľník je povinný doručiť na sekretariát SRZ vyúčtovanie náhrad na predpísanom formulári v 

lehote do 10 dní od uskutočnenia podujatia, alebo ukončenia dobrovoľníckej činnosti. 

8. V prípade poskytnutia preddavku na cestovné náklady, je dobrovoľník povinný vykonať vyúčtovanie 

a doručiť ho na sekretariát SRZ v lehote do 5 dní. 

9. Podmienkou vzniku nároku na náhrady je platné členstvo / registrácia v SRZ pre príslušný kalendárny 

rok, v ktorom sa má náhrada vyplatiť. 

10. Podmienkou pre vyplatenie náhrady je:  
a) nominovanie - požiadanie dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti príslušným orgánom 

SRZ, 

 b) uzavretie zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti,  

c) vyplnenie ďalších vyžadovaných dokumentov, najmä:  

• riadne vyplnený a dobrovoľníkmi podpísaný výkaz o dobrovoľníckej činnosti v predpísanej  

forme, 

 • v prípade dobrovoľníckej činnosti osôb mladších ako 18 rokov, podpis dokumentov 

zákonným zástupcom takéhoto dobrovoľníka,  

• predloženie dokladov. 

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

dobrovoľníkov, vo výnimočných prípadoch na základe rozhodnutia štatutára zväzu, v hotovosti. 

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

vykonávania dobrovoľníckej činnosti. 

13. Splatnosť náhrad za predpokladu splnenia všetkých podmienok tohto článku, je do 20. dňa po 

ukončení príslušnej akcie, podujatia či súťaže, resp. po ukončení vykonávania dobrovoľníckej 

činnosti. V prípade pravidelnej dobrovoľníckej činnosti, vždy k 20. dňu v mesiaci. 

14. SRZ ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vydá dobrovoľníkovi, ak o to požiada, písomné potvrdenie 

o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie 

dobrovoľníckej činnosti. 

 

Schválené konferenciou  19.5.2019 

         Ján Magdoško v.r 

          predseda zväzu 


