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1. Náhrady dobrovoľníkov CC SZC, masér/mechanik.

1.1. Dobrovoľník - masér/mechanik CC SZC(ďalej iba dobrovoľník)

vykonávajú svoju funkciu v súlade s predpismi SZC a UCI na základe
Dohody o dobrovoľníckej činnosti uzatvorenej podľa zákona č. 406/2011 §
6 o dobrovoľníctve.
1.2. V súlade s § 6 /2/ písmeno e) dobrovoľník má nárok na náhradu za stratu
času dobrovoľníka za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v
športe, najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Maximálny počet
uznaných hodín za stratu času, z ktorej má dobrovoľník nárok na náhradu je
8 hodín denne. V prípade, že dobrovoľník odpracuje viac hodín ako je
uvedené, za hodiny navyše mu nevzniká nárok na náhradu. Tieto vykonáva
dobrovoľne bez akéhokoľvek nároku na náhradu.
1.3. Náhrady za používanie vlastného materiálového vybavenia sa určujú
paušálnou sumou a to maximálne 28,- euro na deň.
1.4. Vlastné materiálové vybavenie sa rozumie u mechanika: stojan, hadice,
vedro, špongie, kefy, tlakový čistič, umývacie prostriedky na autá a bicykle,
vazelína, olej a iné dôležité veci na vykonávanie činnosti mechanika RD
SZC.
1.5. Vlastné materiálové vybavenie sa rozumie u maséra sa rozumie: masérsky
stôl, emulzie, plachty, uteráky, oleje, umývacie prostriedky na chladničky
a fľaše, lekárnička na ošetrenie športovcov a iné dôležité veci na
vykonávanie činnosti maséra RD SZC.
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2. Vyúčtovanie náhrad dobrovoľníka CC SZC.
2.1.Športový riaditeľ daného RD pošle na konci mesiaca výkaz práce
dobrovoľníka za mesiac ekonómke SZC pani Hanákovej mailom na adresu
hanakova@cyklistikaszc.sk podpísaný dobrovoľníkom a športovým riaditeľom
RD.
2.2.Náhrady dobrovoľníka vypláca SCZ výlučne bezhotovostne na účet
dobrovoľníka vo výplatnom termíne určenom SZC.
2.3.Náhrady sa vyplácajú mesačne a to sumárne za preteky v danom kalendárnom
mesiaci.
2.4.SZC po skončení roka, najneskôr do 15.2. nasledujúceho roka vydá
dobrovoľníkovi potvrdenie o:
 Počte odpracovaných hodín v dobrovoľníctve
 Výške náhrad za stratu času vyplatených podľa bodu 2. tohto štatútu
2.5.Príjmy podľa bodu 1.2. tejto smernice sa považujú za náhrady podľa § 6 ods. 2
písmeno d) zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve.
2.6.Príjmy podľa bodu 1.2. tejto smernice sa považujú za náhradu za stratu času
dobrovolníka. Tieto príjmy sú podľa § 8 ods. 1 písmeno r) zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov ako ostatné príjmy dobrovolníka zapísaného
v informačnom systéme športu a teda podliehajú zdaneniu v zmysle § 9 ods. 1
písmeno m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ak úhrn príjmov
nepresiahne v zdaňovacom období 500.- € a do základu dane sa zahrnú len
príjmy nad 500.-€.

3. Záverečné ustanovenie.
3.1.Záväzný výklad jednotlivých ustanovení tejto smernice prináleží výhradne VV
SZC.
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