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Interná smernica SBA 

o náhradách rozhodcov, technických komisárov a observerov  
 

Účelom tejto smernice je určenie náhrad rozhodcov, technických komisárov, observerov, 
školiteľov a delegačných referentov za výkon činnosti týchto osôb ako športových odborníkov 
(dobrovoľníkov) v basketbalových zápasoch organizovaných Slovenskou basketbalovou 
asociáciou ako aj spôsob vyplácania týchto náhrad. 
 

Článok I. 

Náhrady rozhodcov  

 

1. Rozhodcovia, ktorí boli delegovaní SBA na basketbalové zápasy organizované SBA 
majú nárok na nasledovné náhrady za stratu času a ostatné náhrady

1
 spojené 

s výkonom činnosti dobrovoľníka – rozhodcu: 

 

Najvyššie súťaže Celková 
náhrada 

Náhrada za stratu času 
z celkovej náhrady 

Ostatné náhrady z 
celkovej náhrady 

Extraliga muži - základná časť  80,10 €  29,10 € 51,00 €  

Extraliga muži - PlayOff 1. kolo 91,96 €  33,76 €  58,20 €  

Extraliga muži - PlayOff 2. kolo 101,96 €  33,76 €  68,20 €  

Extraliga muži - PlayOff 3. kolo 111,96 €  33,76 €  78,20 €  

Slovenský pohár muži - finálový turnaj 80,10 €  29,10 €  51,00 €  

Sixt Alp Adria Cup 80,10 €  29,10 €  51,00 €  

Extraliga ženy - základná časť  60,10 €  29,10 €  31,00 €  

Extraliga ženy - nadstavbová časť  60,10 €  29,10 €  31,00 €  

Extraliga ženy - PlayOff 1. kolo – ¼ finále  76,86 €  33,76 €  43,10 €  

Extraliga ženy - PlayOff 2. Kolo – ½ finále 91,96 €  33,76 €  58,20 €  

Extraliga ženy - PlayOff 3. Kolo - finále 101,96 €  33,76 €  68,20 €  

Extraliga ženy - zápasy o umiestnenie 
                       (3./5./7./9. miesto) 60,10 €  29,10 €  31,00 €  

Central European Woman League 70,10 €  29,10 €  41,00 €  

Slovenský pohár ženy - finálový turnaj 60,10 €  29,10 €  31,00 €  

Príplatok za pracovný deň Najvyššie súťaže 27,00 €  4,66 €  22,34 €  

 

Vyššie súťaže Celková náhrada Náhrada za stratu času 
z celkovej náhrady 

Ostatné náhrady z 
celkovej náhrady 

1.liga muži 36,07 €  13,97 €  22,10 €  

1.liga ženy, ASWBL 32,47 €  13,97 €  18,50 €  

                                                           
1
 Ostatnými náhradami sa rozumie náhrada vynaložených nákladov na vzdelávanie a za použitie 

vlastných materilnych a technických prostriedkov. 



DL Juniori 24,01 €  9,31 €  14,70 €  

DL Juniorky 24,01 €  9,31 €  14,70 €  

DL Kadeti 20,41 €  9,31 €  11,10 € 

DL Kadetky 20,41 €  9,31 €  11,10 €  

ŽL Starší žiaci 16,88 €  6,98 €  9,90 €  

ŽL Staršie žiačky 16,88 €  6,98 €  9,90 €  

Finálové turnaje mládež - jun./kadet. súťaž 24,01 €  9,31 €  14,70 €  

Finálové turnaje mládež - žiacka súťaž 16,88 €  6,98 €  9,90 €  

Slovenský pohár muži 36,07 €  13,97 €  22,10 €  

Slovenský pohár ženy 32,47 €  13,97 €  18,50 €  

Príplatok za pracovný deň - dospelý 17,00 € 2,33 € 14,67 €  

Príplatok za pracovný deň - mládež 10,00 €  2,33 €  7,67 €  

 

Nižšie súťaže Celková náhrada Náhrada za stratu času 
z celkovej náhrady 

Ostatné náhrady z 
celkovej náhrady 

Seniorské mužské a ženské („2. Liga“) 20,41 €  9,31 €  11,10 €  

Juniorské 16,88 €  6,98 €  9,90 €  

Kadetské 14,48 €  6,98 €  7,50 €  

Žiacke 12,06 €  4,66 €  7,40 €  

Mini žiacke 10,56 €  4,66 €  5,90 €  

Mini žiacke – 3x3 8,23 € 2,33 € 5,90 € 

Príplatok za pracovný deň - dospelý 10,00 €  2,33 €  7,67 €  

Príplatok za pracovný deň - mládež 5,00 €  2,33 €  2,67 €  

 

Prípravné zápasy reprezentácií Celková náhrada Náhrada za stratu času 
z celkovej náhrady 

Ostatné náhrady z 
celkovej náhrady 

Prípravný zápas reprezentácie - dospelý 90,00 €  33,76 €  56,24 € 

Prípravný zápas reprezentácie - mládež 40,00 €  18,62 €  21,38 € 

Príplatok za pracovný deň 27,00 €  4,66 €  22,34 € 

 

2. Rozhodcovia majú nárok na náhradu cestovných náhrad spojených s cestou na zápas 
a späť, a to v nasledovných výškach: 

Najvyššie súťaže / prípravné zápasy reprezentácii  0,12 € / km 

Vyššie súťaže / Nižšie súťaže 0,09 € / km  

Účastník školenia / seminára 0,04 € / km 

Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Banská Bystrica, Košice, Poprad a Trnava 0,70 € / cesta 

Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina 0,80 € / cesta 

Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Bratislava 1,20 € / cesta 

 
V prípade konania viacerých stretnutí na jednom mieste v mieste bydliska sa cestovné 
MHD neznásobuje, avšak v prípade konania viacerých stretnutí na rôznych miestach 



alebo na jednom mieste v mieste bydliska a s rozpätím začiatkov stretnutí 4 hodiny a 
viac, sa cestovné znásobuje za každé stretnutie. 

 

3. Rozhodcovia majú nárok na náhradu stravného, a to v nasledovných výškach: 

 

od 5 do 12 hodín 4,50 € 

od 12 do 18 hodín 6,70 € 

nad 18 hodín 10,30 € 

 
Nárok na stravné vzniká rozhodcovi, ak vzdialenosť z miesta vycestovania do miesta 
konania zápasu je nad 25km. Rozhodca je povinný informovať o reálnom čase nástupu a 
príchodu na/zo zápasu, v prípade, že je vzdialenosť nad 25 km, ale reálny čas strávený 
na ceste je kratší ako je pri najnižšej tarife, Rozhodca nemá nárok na stravné. V prípade 

konania jedného alebo viacerých stretnutí v jeden deň v mieste bydliska alebo v mieste 

odkiaľ obvykle rozhodca cestuje, rozhodca nemá nárok na stravné. Rozhodca taktiež 
nemá nárok na stravné v prípade, ak mu SBA stravu zabezpečí. 

4. Rozhodcovia, ktorí spracujú video zostrih zo zápasov základnej aj nadstavbovej časti 
Najvyššej súťaže mužov a žien, majú nárok na náhrady za použitie vlastnej informačno-
technologických prostriedkov. Spracovanie video zostrihu zápasu vykonáva primárne ten 
rozhodca, ktorý bol nominovaný na daný zápas z najvyššej výkonnostnej skupiny. 
Rozhodca, ktorý bol nominovaný na daný zápas z nižšej výkonnostnej skupiny video 
zostrih kontroluje a pripomienkuje. Rozhodca, ktorý bol nominovaný na daný zápas 
z najnižšej výkonnostnej skupiny, na spracovaní video zostrihu neparticipuje. Zaradenia 
rozhodcov do výkonnostných skupín je v kompetencii Komisie rozhodcov SBA, ktorá 
svojím uznesením stanoví spôsob zaradenia rozhodcov a periodicitu vyhodnotenia 
zaradenia rozhodcov do výkonnostných skupín. Náhrada je splatná spätne za zápasy 
spadajúce do vyhodnocovacieho obdobia. 

 

Náhrady za spracovanie video zostrihu 
zápasu 

Náhrady použite vlastnej informačno-
technologickych prostriedkov / zápas 

Rozhodca z najvyššej výkonnostnej skupiny 12,00 € 

Rozhodca z nižšej výkonnostnej skupiny 6,00 € 

 

5. Podmienkou vzniku nároku  na vyplatenie vyššie špecifikovaných náhrad je: 

- členstvo v SBA; 

- licencia rozhodcu udelená SBA; 

- uzavretá zmluva o dobrovoľníckej činnosti; 

- delegácia rozhodcu vykonaná oprávnenou osobou poverenou SBA; 

- rozhodcom predložené vyúčtovanie v elektronickej podobe (prostredníctvom stránky 
SBA) 

 

6. SBA vykonáva úhrady náhrad rozhodcov raz mesačne, a to vždy do 15 dní po skončení 
kalendárneho mesiaca, v ktorom rozhodca vykonal činnosť pre SBA, a to na bankový 
účet rozhodcu oznámený SBA. 

 

Článok II. 

Náhrady technických komisárov  

 



1. Technickí komisári, ktorí boli delegovaní SBA na basketbalové zápasy organizované 
SBA majú nárok na nasledovné náhrady za stratu času a ostatné náhrady spojené 
s výkonom činnosti dobrovoľníka – technického komisára: 

 

Technický komisár Celková náhrada Náhrada za stratu času 
z celkovej náhrady 

Ostatné náhrady z 
celkovej náhrady 

Technický komisár - 
Najvyššia súťaž 40,00 € / zápas  29,10 € / zápas  10,90 € / zápas  

Technický komisár - 
Vyššia a Nižšia súťaž 30,69 € / zápas  19,97 € / zápas  10,90 € / zápas  

Technický komisár - 
Finálový turnaj mládeže 100,00 € / turnaj  55,78 € / turnaj  44,22 € / turnaj  

    

 

2. Technickí komisári majú nárok na náhradu cestovných náhrad spojených s cestou na 
zápas a späť, a to v nasledovných výškach: 

 

Najvyššie súťaže / prípravné zápasy reprezentácii / 
Vyššie súťaže / Nižšie súťaže 0,12 € / km  

Účastník školenia / seminára 0,04 € / km 

Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Banská Bystrica, Košice, Poprad a Trnava 0,70 € / cesta 

Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina 0,80 € / cesta 

Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Bratislava 1,20 € / cesta 

 
V prípade konania viacerých stretnutí na jednom mieste v mieste bydliska sa cestovné 
MHD neznásobuje, avšak v prípade konania viacerých stretnutí na rôznych miestach 
alebo na jednom mieste v mieste bydliska a s rozpätím začiatkov stretnutí 4 hodiny a 
viac, sa cestovné znásobuje za každé stretnutie. 

3. Technickí komisári majú nárok na náhradu stravného, a to v nasledovných výškach: 

 

od 5 do 12 hodín 4,50 € 

od 12 do 18 hodín 6,70 € 

nad 18 hodín 10,30 € 

 

Nárok na stravné vzniká technickému komisárovi, ak vzdialenosť z miesta vycestovania 
do miesta konania zápasu je nad 25km. Technický komisár je povinný informovať o 
reálnom čase nástupu a príchodu na/zo zápasu, v prípade, že je vzdialenosť nad 25 km, 
ale reálny čas strávený na pracovnej ceste je kratší ako je pri najnižšej tarife, nemá 
technický komisár nárok na stravné. V prípade konania jedného alebo viacerých stretnutí 

v jeden deň v mieste bydliska alebo v mieste odkiaľ obvykle technický komisár cestuje, 

nemá technický komisár nárok na stravné. Technický komisár taktiež nemá nárok na 
stravné v prípade, ak mu SBA stravu zabezpečí. 

 

4. Podmienkou vzniku nároku  na vyplatenie vyššie špecifikovaných náhrad je: 

- členstvo v SBA; 



- licencia technického komisára udelená SBA; 

- uzavretá zmluva o dobrovoľníckej činnosti; 

- delegácia technického komisára vykonaná oprávnenou osobou poverenou SBA; 

- technickým komisárom predložené vyúčtovanie v elektronickej podobe 
(prostredníctvom stránky SBA) 

 

5. SBA vykonáva úhrady náhrad technických komisárov raz mesačne, a to vždy do 15 dní 
po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom technický komisár vykonal činnosť pre 
SBA, a to na bankový účet technického komisára oznámený SBA. 



Článok III. 

Náhrady observerov 

 

1. Observeri, ktorí boli delegovaní SBA na výkon činnosti observera na basketbalových 
zápasoch organizovaných SBA majú nárok na nasledovné náhrady za stratu času 
a ostatné náhrady spojené s výkonom činnosti dobrovoľníka – observera: 

 

Observer Celková náhrada Náhrada za stratu času 
z celkovej náhrady 

Ostatné náhrady z 
celkovej náhrady 

Observer - všetky kategórie 40,00 € / zápas  10,00 € / zápas  30,00 € / zápas  

 

2. Ostatnými náhradami observerov sa rozumie náhrada vynaložených nákladov za 
použitie vlastných materiálnych a technických prostriedkov, cestovné náhrady spojené 
s cestou na zápas a späť ako aj stravné a náklady na vzdelávanie 

 

3. Podmienkou vzniku nároku  na vyplatenie vyššie špecifikovaných náhrad je: 

- členstvo v SBA; 

- licencia observera udelená SBA; 

- uzavretá zmluva o dobrovoľníckej činnosti; 

- delegácia observera vykonaná oprávnenou osobou poverenou SBA; 

- observerom predložené vyúčtovanie v elektronickej podobe (prostredníctvom stránky 
SBA) 

 

4. SBA vykonáva úhrady náhrad observerov raz mesačne, a to vždy do 15 dní po skončení 
kalendárneho mesiaca, v ktorom observer vykonal činnosť pre SBA, a to na bankový 
účet observera oznámený SBA. 

 

Článok IV. 

Náhrady školiteľov  
 

1. Školitelia, ktorí boli požiadaní SBA, aby vykonali lektorskú činnosť na seminári alebo 
školení organizovanom SBA, majú nárok na nasledovné náhrady za stratu času a ostatné 
náhrady spojené s výkonom činnosti dobrovoľníka – školiteľa: 

 

 Celková náhrada Náhrada za stratu času 
z celkovej náhrady 

Ostatné náhrady z 
celkovej náhrady 

Školiteľ 10,98 € / 1 hod.  6,98 € / 1 hod. 4,00 € / 1 hod. 

 

2. Školiteľ má nárok na náhradu cestovných náhrad spojených s cestou na školenie a späť, 
a to v nasledovných výškach: 

 

Školenie   0,12 € / km 

Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Banská Bystrica, Košice, Poprad a Trnava 0,70 € / cesta 



Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina 0,80 € / cesta 

Náhrada cestovného MHD na jednu cestu tam a jednu 
cestu späť pri rozhodovaní stretnutí v mieste bydliska: 
Bratislava 1,20 € / cesta 

V prípade konania viacerých školení na jednom mieste v mieste bydliska sa cestovné 
MHD neznásobuje, avšak v prípade konania viacerých školení na rôznych miestach 
alebo na jednom mieste v mieste bydliska a s rozpätím začiatkov školení 4 hodiny a 
viac, sa cestovné znásobuje za každé školenie. 

 

3. Školiteľ má nárok na náhradu stravného, a to v nasledovných výškach: 

 

od 5 do 12 hodín 4,50 € 

od 12 do 18 hodín 6,70 € 

nad 18 hodín 10,30 € 

 

Nárok na stravné vzniká školiteľovi, ak vzdialenosť z miesta vycestovania do miesta 
školenia je nad 25km. Školiteľ je povinný informovať o reálnom čase nástupu a príchodu 
na/zo školenia, v prípade, že je vzdialenosť nad 25 km, ale reálny čas strávený na ceste 
je kratší ako je pri najnižšej tarife, nemá školiteľ nárok na stravné. V prípade konania 

jedného alebo viacerých školení v jeden deň v mieste bydliska alebo v mieste odkiaľ 

obvykle školiteľ cestuje, nemá školiteľ nárok na stravné. Školiteľ taktiež nemá nárok na 
stravné v prípade, ak mu SBA stravu zabezpečí. 

 

4. Podmienkou vzniku nároku  na vyplatenie vyššie špecifikovaných náhrad je: 

- členstvo v SBA; 

- uzavretá zmluva o dobrovoľníckej činnosti; 

- požiadavka zo strany SBA na výkon činnosti školiteľa oprávnenou osobou poverenou 
SBA; 

- školiteľom predložené vyúčtovanie v elektronickej podobe (prostredníctvom stránky 
SBA) 

 

5. SBA vykonáva úhrady náhrad školiteľom raz mesačne, a to vždy do 15 dní po skončení 
kalendárneho mesiaca, v ktorom školiteľ vykonal činnosť pre SBA, a to na bankový účet 
školiteľa oznámený SBA. 

 

Článok V. 

Náhrady delegačných referentov a za správu agendy KR SBA a 
observerov 

 

1. Delegační referenti, ktorí boli požiadaní SBA, aby vykonali nominačnú činnosť na zápasy 
riadené SBA, majú nárok na nasledovné náhrady spojené s výkonom činnosti 
dobrovoľníka – delegačný referent po dobu 10. mesiacov od začatia súťažného ročníka: 

 

Delegačný referent Najvyšších súťaží   300 € / mesiac 

Delegačný referent Vyšších súťaží 250 € / mesiac 



Delegačný referent Nižších súťaží 100 € / mesiac 

 

2. Náhrady delegačných referentov sú náhradami vynaložených nákladov za použitie 
vlastných materiálnych a technických prostriedkov. 

 

3. Dobrovoľník, ktorý bol poverený SBA správou agendy činností Komisie rozhodcov SBA 
ako tajomník Komisie rozhodcov SBA, a dobrovoľník, ktorý bol poverený riadením 
a kontrolou observerov SBA ako supervízor observerov,  majú nárok na nasledovné 
náhrady spojené s výkonom činnosti dobrovoľníka. 

 

 Celková náhrada Náhrada za stratu času 
z celkovej náhrady 

Ostatné náhrady z 
celkovej náhrady 

Správa agendy KR 
SBA 

203,12 € / 
mesačne  93,12 € / mesačne 110,00 € / mesačne 

Správa observerov 
292,12€ / 
mesačne 93,12 € / mesačne 200,00 € / mesačne 

 

4. Ostatné náhrady za správu agendy KR SBA a správu observerov sú náhradami 
vynaložených nákladov za použitie vlastných materiálnych a technických prostriedkov. 

 

5. Podmienkou vzniku nároku  na vyplatenie vyššie špecifikovaných náhrad je: 

- členstvo v SBA; 

- uzavretá zmluva o dobrovoľníckej činnosti; 

- požiadavka zo strany SBA na výkon činnosti delegačného referenta oprávnenou 
osobou poverenou SBA; 

 

6. SBA vykonáva úhrady náhrad delegačným referentom, za správu agendy KR SBA 
a správu observerov raz mesačne, a to vždy do 15 dní po skončení kalendárneho 
mesiaca, v ktorom delegačný referent vykonal činnosť pre SBA, a to na bankový účet 
delegačného referenta oznámený SBA. 

 

Článok VI. 

Odvodové povinnosti dobrovoľníkov 
 

1. Podľa ust. § 8 ods. 1 písm. r) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  v znení 
neskorších predpisov je náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom 
systéme športu  ostatným príjmom, pričom ak takto vymedzený príjem presiahne 
v zdaňovacom období 500, -Eur, dobrovoľník zahrnie do základu dane len príjmy nad 
takto ustanovenú sumu. 

2. Podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa z ostatného 
príjmu (a teda z príjmu dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu, ktorý 
presiahol v zdaňovacom období 500, -Eur) platia zdravotné odvody, a to na základe 
ročného zúčtovania zdravotného poistenia. 

 

Článok VII. 

Ostatné povinnosti dobrovoľníkov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/95/


1. V prípade delegácie z miesta bydliska na dvojzápas (sobota – nedeľa) nad 70km, je 
každý basketbalový klub povinný zabezpečiť rozhodcovi, technickému komisárovi 
alebo observerovi ubytovanie (rozhodca, technický komisár alebo observer je napriek 
tomu povinný o ubytovanie basketbalový klub požiadať). 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Nedodržanie tejto smernice zo strany rozhodcu, komisára alebo observera sa považuje 
za porušenie povinností športového odborníka a SBA bude v prípade takéhoto porušenia 
voči porušiteľovi postupovať v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBA. 

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Výkonným výborom 
SBA. 

 

V Bratislave dňa  01.09.2017 

 

 

_____________________ ____________________ 

    Mgr. Ľubomír Ryšavý JUDr. Pavel Bagin 

   generálny sekretár SBA prezident SBA 


