
 

SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
 

1/2012 
 

o odmenách funkcionárov pretekov 
organizovaných na území Slovenskej republiky 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 
Podľa tejto smernice sa odmeňujú funkcionári pretekov, ktorí vykonávajú práce 
na pretekoch organizovaných a financovaných SAZ a oblastnými atletickými zväzmi. 
Ostatným subjektom združeným v SAZ sa uplatnenie tejto smernice odporúča. 
 

Článok 2 
Výška odmien 

 
Pre jednotlivé funkcie sa stanovujú finančné sadzby do nasledovnej výšky 

za 1 hodinu vykonanej práce: 
 

 SADZBA 

 medzinárodná 
SAZ 

oblasť 
okres 

Riaditeľ pretekov 4,00 € 3,50 € 
Manažér pretekov 3,70 € 3,20 € 
Zástupca riaditeľa pretekov 3,30 € 2,80 € 
Zástupca manažéra pretekov 3,30 € 2,80 € 
Manažér prezentácie pretekov 3,30 € 2,80 € 
Sekretár súťaží 3,50 € 3,00 € 
Hlavný zapisovateľ 3,30 € 2,80 € 
Technický delegát 4,00 € 3,50 € 
Technický riaditeľ 3,50 € 3,00 € 
Lekár 6,50 € 5,50 € 
Obsluha elektr. časomiery 3,30 € 2,80 € 
Pracovníci technickej čaty 2,50 € 2,50 € 
Hlásateľ 3,00 € 2,50 € 
Pracovníci kancelárie pretekov 2,50 € 2,50 € 
Obsluha počítača 3,30 € 2,80 € 
Ceremoniál 2,50 € 2,50 € 



Hlavný usporiadateľ 3,30 € 2,80 € 
Usporiadateľská služba 2,50 € 2,50 € 
Pomocníci 2,00 € 2,00 € 

 
 

Článok 3 
Zásady na určenie výšky odmien 

 
1. Výšku odmeny určí riaditeľ pretekov po dohode s VV SAZ alebo orgánom 

oblastného atletického zväzu. Pri uplatnení smernice ostatnými subjektami určí 
výšku odmeny zložka, ktorá preteky organizuje. 

 
2. Zatriedenie pretekov určí zložka, ktorá financuje usporiadanie pretekov. 
 
3. Čas výkonu práce sa počíta od začiatku výkonu funkcie až do ukončenia. Celkový 

rozsah určuje riaditeľ pretekov. 
 
4. Usporiadateľ pretekov je povinný odmenu za rozhodovanie zdaniť podľa zákona 

o dani z príjmov a zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške stanovenej 
príslušnými právnymi predpismi. 

 
5. Usporiadateľ je povinný pred začiatkom pretekov oznámiť hodinové sadzby, ktoré 

použije na odmeňovanie. 
 

Článok 4 
Spôsob vyplácania odmien 

 
Odmena sa vypláca až po skončení pretekov na základe výkazu odpracovaných 
hodín, ktorý potvrdzuje riaditeľ pretekov. Daň z odmeny a odvody do Sociálnej 
poisťovne odvádza usporiadateľ na príslušné účty správcu dane a Sociálnej 
poisťovne. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 18.01.2012, 
účinnosť nadobúda dňa 19.01.2012. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č.6/2009. 

 


