SMERNICA
PRE POSKYTOVANIE NÁHRAD ROZHODCOM,
INŠTRUKTOROM ROZHODCOV, VIDEOBRÁNKOVÝM ROZHODCOM
A FUNKCIONÁROM MIMO ĽADOVEJ PLOCHY
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Táto smernica stanovuje náhrady pre stretnutia ľadového hokeja v Slovenskej republike, týkajúce sa:
a) výdavkov spojených s výkonom funkcie rozhodcu ľadového hokeja a funkcionára mimo ľadovej
plochy,
b) výdavkov spojených s výkonom funkcie inštruktora rozhodcov a videobránkového rozhodcu,
c) zdaňovania odmien
2. Sadzobník odmien sa nevzťahuje na rozhodcov ľadového hokeja, ktorí majú so SZĽH uzatvorenú
Zmluvu o spolupráci podľa ust. § 269 Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je vykonávanie
činnosti rozhodovanie za odmenu, ktorá je dohodnutá priamo v zmluve.

Článok II.
Náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie
1. STRAVNÉ
Rozhodcovi, inštruktorovi rozhodcov, videobránkovému rozhodcovi a funkcionárom mimo ľadovej
plochy patrí náhrada výdavkov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. POŠTOVNÉ
Rozhodcovi stretnutia, ktorého povinnosťou je odoslať zápis na príslušný riadiaci zväz, prináleží
náhrada poštovného za doporučený list1) bez predloženého dokladu vo výške základnej sadzby. V
prípade, že výška poplatku poštovného je vyššia ako základná sadzba za doporučený list, prináleží
náhrada poštovného rozhodcovi stretnutia po predložení potvrdenky poštovného.
Ostatným rozhodcom stretnutia prináleží náhrada poštovného za obyčajný list1) (zaslané vyúčtovanie
cestovných výdavkov) bez predloženého dokladu vo výške základnej sadzby. V prípade, že výška
poplatku poštovného je vyššia ako základná sadzba za obyčajný list, náhrada poštovného prináleží
rozhodcovi stretnutia až po predložení potvrdenky poštovného.
Inštruktorovi rozhodcov a videobránkovému rozhodcovi stretnutia prináleží náhrada poštovného za
obyčajný list1) (zaslané vyúčtovanie cestovných výdavkov a zaslaná správa inštruktora stretnutia, resp.
správa videobránkového rozhodcu) bez predloženého dokladu vo výške základnej sadzby. V prípade,
že výška poplatku poštovného je vyššia ako základná sadzba za obyčajný list, náhrada poštovného
prináleží inštruktorovi a videorozhodcovi stretnutia až po predložení potvrdenky poštovného.
1) Zákon

č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.

3. CESTOVNÉ
a) Kilometrovné, v súťažiach riadených SZĽH, resp. organizovaných SZĽH delegovaným
rozhodcom stretnutia, inštruktorovi rozhodcov a videobránkovému rozhodcovi, ktorí použijú
súkromné motorové vozidlo prináležia cestovné náhrady podľa rôznych situácií nasledovne:
- v prípade dorazenia na dohodnuté miesto vyzdvihnutia pri použití súkromného motorového vozidla
patrí každému zo šoférov za cestu na dohodnuté miesto vyzdvihnutia z miesta bydliska plná náhrada tz.
0,20 €/km,
- v prípade vyzdvihnutia osoby, resp. osôb a pokračovania v spoločnej ceste na hokejové stretnutie
jedným súkromným motorovým vozidlom patrí šoférovi za nasledujúcu cestu plná náhrada tz. 0,20
€/km, pričom šoférovi, ktorý odparkuje svoje motorové vozidlo v mieste vyzdvihnutia, prináleží
na základe predloženia dokladu preplatenie náhrady za parkovné,
- v prípade, že sa uvedené osoby nedohodnú a dostavia sa na hokejové stretnutie pri použití súkromného
motorového vozidla každý samostatne priamo z miesta bydliska, i napriek spoločnému smeru jazdy (s
toleranciou zachádzky 25 % z jedného smeru jazdy), patrí každému šoférovi polovičná
náhrada tz. 0,10 €/km,
- v prípade, že sa uvedené osoby dostavia na hokejové stretnutie pri použití súkromného motorového
vozidla každý samostatne priamo z miesta bydliska, a to z iných smerov jazdy patrí každému šoférovi
plná náhrada tz. 0,20 €/km.

b) Delegovanému rozhodcovi stretnutia, ktorý vyzdvihne na spoločnú cestu na hokejové stretnutie aj
iných rozhodcov, inštruktorov rozhodcov, videobránkových rozhodcov a funkcionárov mimo ľadovej
plochy, z rovnakého mesta bydliska, prináleží v prípade cesty na zápas mimo svojho bydliska
jednorazová paušálna náhrada PAUŠÁL MESTO nasledovne :
- ak je rozloha mesta viac ako 299 km2 – 3,00 Eur
- ak je rozloha mesta viac ako 199 km2 – 2,50 Eur
- ak je rozloha mesta menej ako 198 km2 a viac ako 80 km2 – 1,50 Eur
- ak je rozloha mesta menej ako 79 km2 – 0,50 Eur
c) Pri použití verejného dopravného prostriedku možno použiť:
- do 150 km - osobný vlak, rýchlik 2.triedy alebo autobus,
- do 300 km - rýchlik 1. trieda alebo autobus,
- nad 300 km - rýchlik 1. trieda, lôžko alebo autobus.
d) Ak sú rozhodcovia, inštruktor rozhodcov alebo videobránkový rozhodca na stretnutie delegovaní
„z jedného smeru“, je povinný najďalej situovaný rozhodca, inštruktor rozhodcov alebo videobránkový
rozhodca cestou zobrať všetkých zainteresovaných.
Poznámka: „Z jedného smeru“ znamená zachádzku najviac o 25 % z ideálnej vzdialenosti na ceste do
miesta stretnutia a najviac o 25 % na cestu do miesta bydliska.
e) Účtovať poplatky na MHD nie je možné.
f) Pre účtovanie kilometrovného inštruktorov rozhodcov a videobránkových rozhodcov platia rovnaké
zásady ako pre rozhodcov.
4. NOCĽAŽNÉ
a) Nocľažné alebo lôžkový vozeň možno účtovať len na základe predloženého dokladu.
b) V prípade vzdialenosti menšej ako 50 km od miesta bydliska nemožno účtovať nocľažné; výnimkou
je prípad, že rozhodca, inštruktor rozhodcov alebo videobránkový rozhodca je delegovaný aj na
nasledujúci deň v tom istom mieste konania stretnutia.
5. VÝPLATA ODMIEN A NÁHRAD
a) Z prostriedkov SZĽH sa budú centrálne vyplácať náhrady rozhodcom, inštruktorom rozhodcov a
videobránkovým rozhodcom len za súťažné stretnutia riadené SZĽH (okrem súťaží starších a mladších
žiakov) a turnaje a stretnutia štátnych reprezentačných družstiev všetkých kategórií. Náhrady za
stretnutia ostatných súťaží, za stretnutia medzinárodné a priateľské sa účtujú a vyplácajú u usporiadateľa
stretnutia.
b) Všetky regionálne súťaže od prípraviek až po seniorov, vrátane medzinárodných a prípravných
stretnutí, odmeny a náhrady rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a pomocných rozhodcovských
činovníkov mimo ľadu (pomocné funkcie) bude účtovať a vyplácať usporiadateľ stretnutia (spravidla
domáci klub)
c) Zmluvné náležitosti sa spravidla riešia Dohodou o vykonaní práce uzatvorenou medzi rozhodcom,
pomocnými rozhodcovskými činovníkmi mimo ľadu a platiteľom odmeny podľa § 226 Zákonníka
práce. V dohode bude presne špecifikované obdobie výkonu práce, termíny vyplácania (termín
vyplácania najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca), príp. ďalšie súvisiace náležitosti.
d) S rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej
plochy, ktorý musí byť evidovaný ako športový odborník v informačnom systéme SZĽH a má záujem
riešiť zmluvný vzťah so SZĽH prostredníctvom Zmluvy o spolupráci podľa ust. § 269 Obchodného
zákonníka (prostredníctvom faktúry), ktorej predmetom je vykonávanie činnosti športový odborník za
odmenu, je povinný rešpektovať všetku platnú legislatívu viažucu sa k vzájomnému zmluvnému vzťahu
so SZĽH. V prípade platcu DPH je odmena uvedená v Sadzobníku odmien už vrátane DPH.
e) V prípade, že jedna fyzická osoba v zmysle tejto Smernice v jednom stretnutí vykonáva viacej
činnosti, prislúcha jej odmena len jedna, a to odmena s najvyššou hodnotou zo všetkých činností, ktoré
fyzická osoba v tomto stretnutí vykonáva.
f) V stretnutiach hraných v pracovné dni s úradným začiatkom pred 16. hodinou, sa všetky odmeny
uvedené v sadzobníku odmien zvyšujú o 50%.

Článok III.
Zdaňovanie odmien
Platiteľ odmeny SZĽH - je povinný zdaňovať všetky vyplatené odmeny a túto daň odviesť príslušnému
daňovému úradu podľa územnej príslušnosti. Ak rozhodca, inštruktor rozhodcov, videobránkový
rozhodca, funkcionár mimo ľadovej plochy je vo vzťahu - Zmluva o spolupráci, odmeny vyplácané zo
strany SZĽH na základe faktúr sa nezdaňujú.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Výklad tejto smernice vykonáva Výkonný výbor SZĽH alebo sekretariát SZĽH.
2. Prílohou tejto smernice je :
- SADZOBNÍK ODMIEN
-Kilometrovník SZĽH
3. Schválením tejto smernice sa ruší platnosť smernice zo dňa 17.08.2016.
4. Novelizované znenie tejto smernice bolo schválené VV SZĽH dňa 05.09.2019 a nadobúda účinnosť
dňom 05.09.2019.

