
Ekonomická smernica SZKB č.01/2016 
ekonomická smernica pre činnosť rozhodcov 

1. Základne ustanovenia

1.1. Táto smernica ustanovuje poplatky, odmeny a náhrady pre činnosť rozhodcov 

Slovenského zväzu kickboxu (dalej už len SZKB).
1.2. Definície, štruktúru, činnosti, licencie a metodiku rozhodcov SZKB stanovuje 

samostatná smernica- pre činnosť rozhodcov.
1.3.  Spôsob vyplácania odmien rozhdocov na amatérskych súťažiach usporiadaných 

pod hlavičkou SZKB stanovuje táto smernica 
1.4. Odmeny rozhodcov na profesionálnych súťažiach usporiadaných pod hlavičkou 

SZKB stanovuje smernica- ekonomická smernica pre činnosť PRO sekcie SZKB. 

2. Poplatky za seminár a udelenie licencie rozhodcu SZKB 

2.1. Poplatok za seminar vrátane udelenia licencie SZKB, zvyšovania licencie rozhodcu  

je  45€ 
2.2. Poplatok za seminar- praktický bez udelenia licencie či zvyšovania 20€

2.4. V prípade, že sučasťou seminára sú doplnkové služby ako ubytovanie- môže byt 

poplatok navýšený, avšak iba za predpokladu, že celková čiastka poplatku bude 
predom uvedená v pozvánke na seminar. Poplatok 45€ zahrňuje okrem udelenia 

licencie, pitný režim počas seminára ako aj stravu (1hlavné jedlo),  športový 
preukaz rozhodcu a platnú známku na danú sezónu.

Poplatok 20€ zahrňuje praktické školenie, vrátanie pitného režimu a jedla (1hlavné 
jedlo).

2.5. Pokiaľ výkonný výbor SZKB ( dalej už len VV SZKB) nerozhodne inak, poplatok sa 
hradí v hotovosti pri prezentácii na danom seminári. 

2.6. V prípade neúspešného ukončenia( výsledok testu- neprospel), seminára bez 
získania licencie, poplatok je nevratný. Opravný termín testu- bude vždy predom 

oznámený. Prvá oprava - možná fromou online testu a praktickej části na kole. 
Poplatok za druhý opravný termín je 20€( vrátane stravy a celodenného 

praktického preškolenia vramci konaného seminara v rovnakom termíne). 
2.7. Z poplatku podľa bodu 2.1. tejto smernice sa hradia naklady na prípravu seminara 

ako aj odmeny školiteľov SZKB. 



3. Odmeny rozhodcov na amatérskych súťažiach SZKB

3.1. základná odmena rozhodcu podľa licencií:
a) rozhodca 3.triedy 50€

b) rozhodca 2.triedy 45€
c) rozhodca 1.triedy 40€

3.2. základná odmena rozhodcov na medzinarodnej súťaži usporiadanej pod hlavičkou 
SZKB je nasledovná: 

a) rozhodca 3. a 2.triedy, ktorý rozhoduje ako stredový a bodový rozhodca 50€
b) rozhodca 3. a 2.tr, ktorý rozhoduje len ako bodový rozhodca  45€

c) rozhodca 1.triedy, ktorý je ako  bodový rozhodca  40€

3.3. k základnej odmene rozhodcu podla bodu 3.1. sa pripočítava odmena podľa výkonu 
funkcie rozhodcu:

a) hlavný rozhodca súťaže 15€
b) ringový inšpektor ( tatami, ring) 10€

c) prítomnosť a dohľad na vážení pretekárov pred začatím sútaže 5€
d) príplatok každému rozhodcovi na MSR SZKB 5€

3.4. V prípade nedostatku rozhodcov na kole ligy SZKB a zvýšeniu pracovných 

povinností na lige, môže predseda RK po predložení a schváleni VV SZKB, navýšiť 
odmeny rozhodcov o 10-30% (počítané zo základnej odmeny) za vykonanú prácu.

3.5. Rozhodca má nárok na vyplatenie plnej základnej odmeny pokiaľ rozhoduje počas 

konania celej súťaže a zúčastní sa preškolenia pred začiatkom danej súťaže. Pokial 
zo súťaže musí z nejakých dôvod odísť skôr, bude mu vyplatených 70% zo 

základnej odmeny (prepočet sa odvýja od času trvania celej súťaže). V prípade 
odchodu skôr ako po 4 hodinách, vyplatenie 50% odmeny,  alebo sa výška odmeny 

môže odvýjať od hodnotenia práce HR, RI SZKB, alebo komisie RK. Pokiaľ je 
rozhodca aj pretekár v daný deň, a má 1 zápas, bude mu vyplatených 90% odmeny, 

následne podľa zhodnotenia práce hlavným rozhodcom súťaže a RI. Hlavný 
rozhodca musí byť predom informovaý min. 48 hodín pred začiatkom súťaže. Pokiaľ 

nenahlásí skorší odchod alebo zápasenie, vypláca sa nasledovane len 50% 
odmeny.



4. Náhrady rozhodcom na amatérskych súťažiach usporiadaných SZKB 

4.1. Pokiaľ je miesto súťaže vzdialene viac ako 100km od miesta bydliska rozhodcu, má 

rozhodca právo požadovať od SZKB náhradu v prípade vlastnej dopravy v hodnote 
10€; v prípade auta kde sú aspoň 3 rozhodcovia- náklady na jedno auto.

4.2. Pokiaľ je miesto súťaže vzdialene viac ako 200km od miesta bydliska rozhodcu, má 
rozhodca právo požadovať od SZKB náhradu v prípade vlastnej dopravy v hodnote 

20€; v prípade auta kde sú aspoň 3 rozhodcovia - náklady na jedno auto; alebo v 
prípade viacdennej sútaže- požiadať o zabezpečenie ubytovania alebo preplacenie 

ubytovania v hodnote 15€(os/noc).
4.3. Pokiaľ je doba trvania sútaže dlhšia ako 6hodin od začiatku zápasov, má každý 

rozhodca právo požadovať zaistenie jedla a pitného režimu od organizátora; v 
prípade trvania 8-9hodín, druhé jedlo, poprípade snack.

4.4 Nominovaný rozhodca, ktorý sa zúčastní WAKO Majstrovstiev sveta/ Európy, má 
právo požadovať od SZKB náhradu stravného v hodnote 10€/ za deň (Počinajúc 

prvým dňom eliminačných zápasov).

5. Záverečné ustanovenia 

5.1. Výklad tejto smernice schvaľuje VV SZKB a prezident SZKB 

5.2. Táto smernica nahraduje a ruší predošlú smernicu zo dňa 1.6.2018
5.3. Táto smernica bola schválená VV SZKB a prezidentom SZKB na VV č.6 

konaného dňa 10.12.2019 v Poprade a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2020.

predseda RK SZKB 

Ing.Michaela Kováčová


