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Štatút komisie rozhodcov Slovenského zväzu cyklistiky 
 
1. Všeobecné ustanovenia 

 

1.1.  Na riešenie odbornej problematiky rozhodcov cyklistiky v Slovenskom zväze cyklistiky (SZC) 
je ustanovená táto odborná komisia rozhodcov cyklistiky. Skrátený názov komisie je KR SZC. 

1.2. Rozhodca má štatút oficiálneho predstaviteľa SZC. Ako taký je povinný dbať o dobré meno 
cyklistiky. Pred a počas pretekov až do ich ukončenia sa má vyvarovať požívania 
alkoholických nápojov. Skontrolovať ho môže hlavný rozhodca spolu s organizátorom 
pretekov. V prípade pozitívneho výsledku sú títo povinní o tom spísať záznam pre komisiu 
rozhodcov a SZC.  

 
2. Úlohy, právomoci a povinnosti KR SZC  

 

2.1. Komisia zodpovedá za uplatňovanie platných pravidiel cyklistiky a proti dopingových smerníc 
a pravidiel  na pretekoch a v súťažiach SZC na území Slovenskej republiky. 

2.2. Pripomienkovanie športovo-technických predpisov, pravidiel a súťažných poriadkov všetkých 
odvetví cyklistiky v SZC. 

2.3. V spolupráci s odvetvovými komisiami SZC a s VV SZC, plánovanie, príprava a organizovanie 
školení, seminárov a aktívov rozhodcov cyklistiky za účelom zvyšovania kvalifikácie 
rozhodcov vo všetkých odvetviach cyklistiky. 

2.4. Delegovanie rozhodcov na jednotlivé preteky a súťaže SZC. 
2.5. Hodnotenie činnosti delegovaných rozhodcov a vyhodnocovanie vlastnej činnosti komisie 

rozhodcov. 
2.6. Vypracovanie návrhu rozpočtu na svoju činnosť, na materiálno-technické zabezpečenie 

činnosti rozhodcov a na vybavenie rozhodcov. Návrh tohto rozpočtu posudzuje a schvaľuje 
VV SZC. 

2.7. Komisia rozhodcov má právo v prípade priestupku alebo porušenia tohto štatútu rozhodnúť 
o krátení náhrad rozhodcu, prípadne mu zrušiť nasledujúce delegovanie na preteky.  

 
3. Zloženie KR SZC 

 

3.1. Komisiu tvoria zástupcovia (rozhodcovia) z nasledujúcich odvetví cyklistiky:  
bikros (BMX), cestná cyklistika (CC) (dvaja členovia), cyklokros (CX), dráhová cyklistika 
(DC), horská cyklistika (MTB), sálová cyklistika (SC), trial (TR), t.j. najviac osem členov, a 
najmenej traja členovia. 

3.2.   V prípade potreby si odvetvia môžu vytvoriť aj subkomisie na riešenie problematiky vo 
svojom odvetví. Členov svojej subkomisie vyberá zástupca príslušného odvetvia v KR SZC.  

3.3.1   Každoročne, spravidla na začiatku kalendárneho roka (ešte pred začiatkom novej sezóny), 
sa rozhodcovia schádzajú na seminári svojho odvetvia. 

3.3.2   Po dohode sa môže seminár konať spoločne pre viacero príbuzných odvetví. 
3.3.3  Seminára rozhodcov má právo zúčastniť sa rozhodca, ktorý má platnú licenciu a preukaz 

rozhodcu na daný rok. 
3.3.4  Uznesenie zo seminára rozhodcov je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná 

väčšina prítomných rozhodcov.  
3.3.5  Volebné obdobie KR SZC je päť rokov. Voľby sa konajú verejným hlasovaním a sú platné, ak 

sa na nich zúčastní nadpolovičná väčšina prítomných rozhodcov. 
3.3.6   Seminár volí zástupcov (predsedov odvetvových komisií) do KR SZC 
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3.3.7  Ak je viac kandidátov, ako dvaja, voľby budú dvojkolové. Do druhého kola postúpia dvaja 
kandidáti s najväčším počtom hlasov. Víťazom druhého kola sa stáva kandidát s väčším 
počtom hlasov. 

3.3.8 Doplňujúce voľby do KR SZC namiesto chýbajúceho člena budú prebiehať rovnako ako 
riadne voľby, avšak kandidáti budú volený len na zvyšok volebného obdobia KR. 

 

4. Ustanovenie a činnosť komisie 
 

4.1. Komisia je troj až osem členná. Zástupcu svojho odvetvia do komisie rozhodcov navrhuje 
príslušná odvetvová komisia rozhodcov. Zloženie komisie (vrátane subkomisií) schvaľuje 
výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky. 

4.2. Každý člen komisie obdrží na výkon svojej funkcie písomné poverenie VV SZC. 

4.3. Funkcia člena komisie nie je zastupiteľná. 

4.4. Členov komisie odvoláva VV SZC na návrh predsedu komisie. Predseda komisie navrhne na 
najbližšom zasadnutí VV SZC na odvolanie člena komisie vtedy, ak je splnená aspoň jedna 
z týchto podmienok: 

a) odvolanie člena z tejto komisie je na základe rozhodnutia príslušnej odvetvovej komisie 
rozhodcov SZC, 

b) člen komisie sa písomne vzdal členstva v komisii, 

c) člen komisie ukončil členstvo v SZC, čoho dôkazom je, že člen komisie nemá licenciu SZC na 
príslušný rok, 

d) člen komisie bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

4.5. Za riadenie komisie a jej činnosť zodpovedá predseda komisie. Predsedu komisie volia zo 
svojho stredu členovia tejto komisie. 

4.6. Komisia realizuje svoju činnosť v rámci rozpočtu, ktorý schválil VV SZC. 

4.7. Komisia sa schádza pravidelne štyrikrát ročne, podľa svojho plánu práce, ktorý si na 
príslušný rok stanovila. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v prípade potreby aj mimo 
schváleného plánu práce. Predseda komisie musí zvolať mimoriadne zasadnutie do 15 dní, 
ak o to požiadajú najmenej traja členovia komisie.   

4.8. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina z celkového počtu jej 
členov. 

4.9. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina z prítomných členov komisie. 

4.10. Na zasadaní komisie sa môže zúčastniť, s hlasom poradným, člen VV SZC. 

4.11. Z rokovania komisie vyhotoví poverený člen komisie zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať: 
dátum a miesto rokovania, mená prítomných členov komisie, prizvaných hostí, 
neprítomných členov komisie, kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí komisie alebo iných 
oprávnených orgánov SZC, stručný priebeh rokovania a všetky úlohy alebo uznesenia, ktoré 
komisia prijala. V zápisnici musia byť uvedené aj návrhy alebo pripomienky, ktoré neboli 
prijaté, ak o to ich navrhovateľ výslovne požiada. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina 
s vlastnoručnými podpismi prítomných účastníkov zasadania. 

 
 

5. Náhrady rozhodcov 

5.1. Rozhodcovia SZC 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.  
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5.2. V súlade s § 6 /2/ písmeno e) rozhodca má nárok na náhradu za stratu času dobrovoľníka  
za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe, najviac vo výške hodinovej 
minimálnej mzdy1.  Maximálny počet uznaných hodín za stratu času, z ktorej má rozhodca 
nárok na náhradu je uvedený v bodoch 5.10. a 5.11. tohto štatútu. V prípade, že rozhodca 
odpracuje viac hodín ako je uvedené v bodoch 5.10. a  5.11., za hodiny navyše mu nevzniká 
nárok na náhradu. Tieto vykonáva dobrovoľne bez akéhokoľvek nároku na náhradu.  

 

5.3. V súlade s § 6 /2/ písmeno d) má rozhodca za výkon svojej činnosti nárok na náhradu za 
stravné2, cestovné spojené s dopravou z miesta jeho bydliska do miesta výkonu 
dobrovoľníckej činnosti a späť, dopravné, hovory, SMS, MMS, internet, PC, tlačiareň, iné 
materiálové alebo  osobné vybavenie.  

 

5.4. Náhrady za stravné2 sa poskytujú rozhodcom v zmysle § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách a to len v prípade, že im nebola poskytnutá strava. Tento údaj 

hlavný rozhodca vyznačí v tabuľke 1 „Nároky na náhrady rozhodcov z uskutočnených 
pretekov“. 
 

5.5. Náhrady za používanie súkromného motorového vozidla sa určujú vo výške 0,20 € / km. 
V tejto výške sú už zahrnuté (0,183 tzv. kilometrovné + 0,017 za spotrebu PHM) 
 

Odôvodnenie výpočtu :  
0,183 € / km je zákonom stanovená náhrada 
Priemerná spotreba PHM sa vypočíta podľa vzorca: 

 

6 litrov/ 100 km* 1 km * 1,4 € cena nafty = 0,084 € 

Suma 0,183 + 0,084 = 0,267 € 

Z uvedeného dôvodu je suma 0,20 € /km ekonomicky výhodná, účelová a efektívna pre 
vyúčtovanie náhrad voči SZC. Pre rozhodcu je uvedený paušál zjednodušením výpočtu 
celkových náhrad. 

Náhrady za používanie súkromného motorového vozidla sa môžu uplatniť  v nasledovných 
prípadoch: 

a) Každému rozhodcovi, ktorý zabezpečí dopravu na preteky súkromným motorovým 
vozidlom pre minimálne troch rozhodcov vrátane dotyčného rozhodcu. 

b) Rozhodcovi, ktorý zabezpečuje  výsledkový servis na pretekoch za predpokladu, že  príde 
na preteky súkromným motorovými vozidlom aj individuálne (toto platí aj pre rozhodcu, 
ktorý príde s cieľovou technikou, patriacou SZC) 

c) Rozhodcovi, ktorý prepravuje rozmerné príslušenstvo pre rozhodcovský zbor (zostavu 
cieľovej kamery, stojan na meranie bicyklov, rozhodcovský stan, štartové čísla, vysielačky 
a pod.). 

Rozhodcovia podľa vyššie uvedených odsekov, ktorí zabezpečujú prepravu rozhodcov aj 
z iných miest, majú nárok na náhrady za používanie súkromného motorového vozidla 
súvisiace s nevyhnutnou zachádzkou. Pri uplatňovaní týchto náhrad sa musí vždy hľadieť na 
minimalizovanie nákladov SZC. Koordinátor rozhodcov má právo preveriť oprávnenosť týchto 
náhrad, prípadne ich upraviť. 

Rozhodcovia, ktorí neboli na preteky prepravení autom, na ktoré boli poskytnuté náhrady za 
použitie súkromného motorového vozidla, majú nárok na náhrady maximálne vo výške 
cestovného hromadnými dopravnými prostriedkami.  
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5.6. Náhrady  používanie súkromnej motorky a náhrady za spotrebované PHM sa vypočítavajú 
v súlade s §7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.  Kde sadzba za 1 km jazdy je 
0,05 € + spotreba za PHM sa počíta podľa vzorca : 

 

5.7. Náhrady za používanie vlastného materiálového vybavenia motorkára (ďalej už len „náhrady 
MOTO“) počas pretekov sa určujú vo výške 3,00 € /  hod. v tejto sume je zahrnutá už aj 
náhrada za výdavky súvisiace s používaním súkromného vybavenia pre motorku (prilba, 
oblečenie, obuv, výstražné značenie, dopravné značenie, výstražné vesty.. a i). 

5.8. Náhrady za používanie vlastného PC, notebooku a tlačiarne sa určujú paušálne vo výške 40,- 
€ / 1 preteky. 

5.9. Náhrady za používanie vlastného materiálového vybavenia sa určujú paušálnou sumou podľa 
kategórie pretekov, triedy rozhodcu a pozície počas pretekov (t.j. či je hlavný rozhodca alebo 
iný rozhodca).  Maximálne paušálne náhrady sú stanovené v bode 5.10. a 5.11. tohto štatútu. 

Odôvodnenie paušálnych náhrad: 

Výpočet maximálnych náhrad  za vlastný materiál / deň 

  
Náhrada za:  

obstarávacia cena 
(použitie na 2 roky) 

1 Stopky 140 

2 Kalkulačka 20 

3 Diktafón 50 

4 Mobil a telefónne náklady 100 

5 Papier 10 

6 Tvrdé dosky 10 

7 Píšťalka 5 

8 Perá a fixy 20 

9 Ceruzky 5 

10 Pracovná obuv 50 

11 Nohavice 40 

12 Bunda 50 

13 Pršiplášť 15 

14 Fotoaparát 100 

15 Baterky  14 

16 Batoh 40 

17 Predlžovačky 20 

18 Zvýrazňovače 10 

19 Spisové obaly 5 

  Spolu náklady na 2 roky 704 

  Prepočet na 1 rok (ročné náklady) 352 

  
Použitie na 10 pretekových dní  = 
maximálne náhrady na 1 deň 

35,20 
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5.10. Národný rozhodca náhrady: 

 

Národný rozhodca 
počet 
hodín 

sadzba za 
stratu 
času 

náhrada 
za stratu 

času 

náhrady 
za 

materiál 
medzisúčet 

náhrada 
za PC 

stravné 
náhrada 
za km 

osob. auta 

náhrada 
za 

MOTO 

Preteky zaradené 
v kalendári UCI 

6,00 2,95 17,70 32,30 50,00 40,00 4,80 0,20 3,00 

Majstrovstvá SR a SP 5,00 2,95 14,75 27,25 42,00 40,00 4,80 0,20 3,00 

Verejné preteky 5,00 2,95 14,75 21,25 36,00 40,00 4,80 0,20 3,00 

           

Národný rozhodca ak 
je hlavný  

počet 
hodín 

sadzba za 
stratu 
času 

náhrada 
za stratu 

času 

náhrady 
za 

materiál 
medzisúčet 

náhrada 
za PC 

stravné 
náhrada 
za km 

osob. auta 

náhrada 
za 

MOTO 

Preteky zaradené 
v kalendári UCI 

8,00 2,95 23,60 34,40 58,00   4,80 0,20   

Majstrovstvá SR a SP 7,00 2,95 20,65 29,35 50,00   4,80 0,20   

Verejné preteky 7,00 2,95 20,65 21,35 42,00   4,80 0,20   

 
 
 

5.11. Rozhodca II a III. Triedy náhrady:  

 

rozhodca II  a III triedy 
počet 
hodín 

sadzba za 
stratu 
času 

náhrada 
za stratu 

času 

náhrady 
za 

materiál 
medzisúčet 

náhrada 
za PC 

stravné 
náhrada 
za km 

osob. auta 

náhrada 
za 

MOTO 

Preteky zaradené 
v kalendári UCI 

5,00 2,95 14,75 27,25 42,00 40,00 4,80 0,20 3,00 

Majstrovstvá SR a SP 5,00 2,95 14,75 21,25 36,00 40,00 4,80 0,20 3,00 

Verejné preteky 5,00 2,95 14,75 15,25 30,00 40,00 4,80 0,20 3,00 

         
  

rozhodca II  a III triedy 
ak je hlavný rozhodca 

počet 
hodín 

sadzba za 
stratu 
času 

náhrada 
za stratu 

času  

náhrady 
za 

materiál 
medzisúčet 

náhrada 
za PC 

stravné 
náhrada 
za km 

osob. auta 

náhrada 
za 

MOTO 

Preteky zaradené 
v kalendári UCI 

                  

Majstrovstvá SR a SP 7,00 2,95 20,65 21,35 42,00   4,80 0,20   

Verejné preteky 7,00 2,95 20,65 15,35 36,00   4,80 0,20   

 
 
 
 
 
6. Vyúčtovanie náhrad rozhodcu 

 
6.1. Hlavný rozhodca pošle vyplnenú tabuľku 1 „Nároky na náhrady rozhodcov z uskutočnených 

pretekov“ spolu so správou o priebehu pretekov predsedovi KR do 10 kalendárnych dní po 
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skončení pretekov na adresu: skzniev@skzniev.sk , ten po zaevidovaní, prípadne úprave, 
pošle materiál na adresu ekonomického referenta  SZC.   
 

6.2. Náhrady rozhodcu vypláca SCZ výlučne bezhotovostne na účet rozhodcu vo výplatnom 
termíne určenom SZC.  

 
6.3. Náhrady sa vyplácajú priebežne, samostatne za každé preteky.  

 
6.4. SZC po skončení roka, najneskôr do 15.2. nasledujúceho roka vydá dobrovoľníkovi 

potvrdenie o: 

• Počte odpracovaných hodín v dobrovoľníctve 

• Výške náhrad za stratu času3 vyplatených podľa bodu 5.2. tohto štatútu 
 

6.5. Príjmy podľa bodu 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 tohto štatútu sa považujú za náhrady podľa § 6 ods. 2 
písmeno d) zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve. Tieto príjmy sú podľa § 9 ods. 2 písm. x) 
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov4  oslobodené od dani z príjmu fyzických osôb. 
 

6.6. Príjmy podľa bodu 5.2 tohto štatútu sa považujú za náhrady za stratu času podľa § 6 ods. 2 
písmeno e) zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve. Tieto príjmy sú podľa § 8 ods. 1 písmeno r) 
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ostatné príjmy a teda podliehajú zdaneniu. V zmysle 
§ 9 ods. 1 písmeno m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov úhrn príjmov podľa § 8 ods. 1 
písmeno r) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov vo výške do 500 € nepodlieha zdaneniu5 
fyzických osôb. 

 

 
7. Záverečné ustanovenie. 

Záväzný výklad jednotlivých ustanovení tohto štatútu prináleží výhradne VV SZC. 
 
 

 
Schválil výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky dňa 20.03.2019 

 
 
 
  
                                                 
1 § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. 
2 § 13 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
3 § 6 ods.2 písmeno e) zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve 
4 § 9 ods. 2 písmeno x) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
5 § 8 ods. 1 písmeno r) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
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