
Ekonomická smernica  

Článok č. 6 ODMENY 

2) Odmeny rozhodcom 

 a) Odmena za rozhodovanie pri majstrovských súťažiach SR a cenových pretekoch Slovenského 

pohára prináleží na každý deň súťaže vo výške: 

 I. rozhodca 40 EUR  

II. technický špecialista 1, technického špecialista 2, technický kontrolór  60 EUR 

 III. video operátor 40 EUR, data operátor 40 EUR 

 IV. servis ISU Judging systém (max. 3 osoby) 40 EUR /1 osoba                                                           

V prípade, ak robí kumulovanú funkciu (skladá systém, robí data, video, tlačí výsledky a celý deň je 

pri systéme) , patrí mu odmena podľa počtu pretekárov.  

V. vrchný rozhodca 50 EUR  (Navyše odmena za prípravu zborov a pomoc organizátorovi)  

b) Odmena rozhodcovi, ktorý sa zúčastnil na základe nominácie SKrZ medzinárodnej súťaže v SR 

(okrem súťaží ISU Grand Prix, majstrovských súťaží ISU) prináleží odmena podľa čl. 6, odst.2, 

písmeno a). Rozhodcom pri plnení testov prináleží odmena za každý deň testov vo výške 9 

EUR/hodina. 

 c) Odmeny platia do počtu 60 pretekárov v jednom dni pri bode I.,II.,III. V prípade vyššieho počtu 

pretekárov sa odmena zvyšuje o 10 EUR do počtu 70 pretekárov, o 20€ do počtu 80 pretekárov. V 

prípade počtu pretekárov nad 80 je odmena rozhodcu 75 EUR. na každého ďalšieho pretekára odmena 

1€ .   

Odôvodnenie: 

Predchádzajúce ohodnotenie je neprehľadné a predražuje jednotlivé preteky, na ktoré nie je ľahko 

pozháňať financie . Zo SKrZ dotáciu na preteky kluby nedostávajú. 

 

 

5) Odmeny voleným funkcionárom a menovaným členom odborných komisií SKrZ. 

c) Členom odborných komisií SkrZ prináleží odmena 75,- € za jedno zasadnutie, ktoré môže prebiehať 

aj prostredníctvom internetového zasadnutia, avšak tento spôsob zasadnutia musí byť vopred 

oznámený hospodárovi minimálne 3 dni pred jeho konaním. 

Doplniť - Členovia odborných komisií na základe písomného vyhodnotenia svojej  práce majú nárok 

na odmenu 5€ za 1 hodinu, max. do výšky 100€ mesačne. 

Odôvodnenie:                                                                                                                              

Spracovanie a vyhodnotenie jednotlivých úloh v komisiách TK,TMK a RK robia dlhoročne jej 

členovia zadarmo a majú odmenu iba za zasadnutie .   Ich práca je náročná  a vlastne  sú to všetko 

podklady k štatistike a hodnoteniu celého SKrZ. 


