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ŠTATÚT STEWARDA SKO 

 
Všeobecné ustanovenia 

Steward pre stewardovanie súťaží obedience organizovaných Slovenským Klubom 
Obedience alebo pod jeho záštitou (ďalej len „súťaž SKO“ alebo „súťaž“): 

1. Je členom SKO a má udelenú licenciu stewarda SKO, ktorú získal na základe splnenia 
podmienok v dokumente „Poriadok pre menovanie rozhodcov a stewardov“. Licencia je 
udelená Výborom SKO vystavením preukazu stewarda SKO. V prípade zániku členstva 
v SKO zaniká aj licencia stewarda pre stewardovanie súťaží SKO. 

alebo 

2. Má udelenú licenciu stewarda FCI (prostredníctvom národnej zastrešujúcej organizácie 
štátu, ktorý je členom FCI – v Slovenskej republike SKJ, resp. ZŠK SR) pre obedience, a to 
bez ohľadu na to, či je alebo nie je členom SKO. V tomto prípade nie je potrebné, aby mal 
steward splnené podmienky uvedené v dokumente „Poriadok pre menovanie rozhodcov a 
stewardov“. Oficiálni stewardi obedience FCI súťaž SKO stewardujú ako súťaž neuznanú 
FCI (neoficiálne obedience preteky). Táto súťaž sa im nezapisuje do Licencie stewarda FCI. 

alebo 

3. Je členom SKO a v minulosti mal udelenú licenciu stewarda FCI (prostredníctvom národnej 
zastrešujúcej organizácie štátu, ktorý je členom FCI – v Slovenskej republike SKJ, resp. 
ZŠK SR) pre obedience, pričom od 1. 1. 2016 stewardoval minimálne jednu akciu 
obedience zastrešenú FCI. V tomto prípade nie je potrebné, aby mal steward splnené 
podmienky uvedené v dokumente „Poriadok pre menovanie rozhodcov a stewardov“. 
Licencia je udelená Výborom SKO vystavením preukazu stewarda SKO na základe 
písomnej žiadosti osoby spĺňajúcej podmienky uvedené v tomto bode doručenej Výboru 
SKO. V prípade zániku členstva v SKO zaniká aj licencia stewarda pre stewardovanie 
súťaží SKO. 

 

Delegovanie stewarda na súťaže SKO 

Delegovanie stewarda na súťaže SKO sa uskutočňuje delegačným listom 
(schválenie/neschválenie žiadosti o delegáciu), ktorý je poslaný na e-mailovú adresu 
organizátora príslušným členom výcvikovej komisie SKO. Delegovanie na súťaž SKO 
alebo vydanie súhlasu na delegovanie nie je nárokovateľné. Steward nemôže stewardovať 
súťaž SKO, na ktorú nebol delegovaný, resp. nebola schválená žiadosť o jeho delegáciu.  

Steward SKO nemôže byť delegovaný a nie je oprávnený stewardovať súťaž obedience 
zastrešenú FCI (tzn. ZŠK SR ani zahraničnú obedience akciu), ak nie je zároveň držiteľom 
licencie stewarda FCI. 

Predpokladom delegovania stewarda na súťaž SKO je súhlas tohto stewarda s jeho 
delegovaním; steward, ktorý je členom SKO, môže tento súhlas odoprieť len s uvedením 
vážnych dôvodov (napríklad pracovné povinnosti, kolízia s inou akciou a pod.). 

 

Právny vzťah medzi stewardom a SKO 

Steward vykonáva činnosť stewardovania súťaže SKO ako dobrovoľník podľa zákona 
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. V prípade stewarda, ktorý nie je členom SKO, musí byť 
zmluva o dobrovoľníckej činnosti písomná a jej obsahom sú okrem iného relevantné práva 
a povinnosti stewarda obsiahnuté v tomto štatúte a v iných vnútorných predpisoch SKO. 
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Práva a povinnosti stewarda 

Steward má pri výkone svojej funkcie tieto práva: 

a) Požadovať od organizátora súťaže a mať ním zabezpečené primerané podmienky na výkon 
svojej funkcie počas celého priebehu súťaže; 

b) Za svoju činnosť na súťaži dostať od organizátora vopred dohodnuté náhrady, najmä, ale 
nielen: náhradu za stratu času podľa počtu hodín vykonávania činnosti, náhradu nákladov 
spojených s cestou na miesto súťaže a späť, príspevok na stravovanie. Pokiaľ sa steward 
s organizátorom v jednotlivom prípade písomne nedohodne inak, má právo na: 
• náhradu za stratu času za každú hodinu vykonávania činnosti najviac vo výške 
minimálnej hodinovej mzdy; 
• v prípade použitia motorového vozidla na cestu na miesto súťaže a späť má steward 
právo na náhradu nákladov spojených s touto cestou vo výške 0,30 EUR/1 km podľa 
vzdialeností uvedených v mapách verejne dostupných na internete (najrýchlejšia trasa). Ak 
viaceré osoby vykonávajúce pre organizátora dobrovoľnícku činnosť na konkrétnej súťaži 
využijú na cestu na miesto súťaže a späť jedno motorové vozidlo, náhrada nákladov sa 
medzi nich rovnomerne rozdelí; 
• v prípade využitia lietadla/vlaku/autobusu má steward právo na náhradu skutočne 
vynaložených nákladov na dopravu do miesta súťaže a späť; 
• náhradu skutočných nákladov vynaložených na ubytovanie, pokiaľ ubytovanie 
nezabezpečil a neuhradil organizátor; 
• príspevok na stravu vo výške 25 eur/1 deň vykonávania činnosti; 

c) V prípade zmien skúšobných poriadkov požadovať od SKO zabezpečenie vzdelávacej 
a školiteľskej činnosti stewardov (formou písomných inštrukcií alebo stretnutia, t.j. 
zorganizovanie školenia); 

d) Individuálne (napr. e-mailom) byť informovaný o nových skutočnostiach, ktoré majú dopad 
na výkon jeho funkcie stewarda (interné smernice, uznesenia SKO, zmeny skúšobných 
poriadkov a  podobne). 

 

Steward má pri výkone svojej funkcie tieto povinnosti: 

a) Riadiť sa platnými skúšobnými a súťažnými poriadkami SKO a ostatnými internými 
predpismi a usmerneniami SKO; 

b) Vytvárať na súťažiach obedience rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich; 
c) V dostatočnom predstihu pred začiatkom súťaže pripraviť cvičebný priestor podľa plánov 

a schém zverejnených organizátorom; 
d) Aktívne pracovať na svojej spôsobilosti vykonávať funkciu stewarda tak, aby tento výkon 

zvládol vždy na vysokej odbornej úrovni a za dodržania platného skúšobného poriadku; 
e) Zúčastňovať sa školení pre stewardov SKO a pracovať na zvyšovaní svojej kvalifikácie; 
f) Konať a vystupovať na verejnosti i v súkromnom živote tak, aby nepoškodzoval dobré meno 

stewardov SKO a samotného SKO. 

 

Práva stewarda uvedené v písm. c) a d) vyššie, ako aj povinnosti stewarda uvedené 
v písm. e) a f) vyššie, sa nevzťahujú na stewardov podľa bodu 2 Všeobecných ustanovení. 

 

Sankcie za porušenie povinností stewarda 

Závažné a/alebo opakované porušenie Štatútu stewarda resp. povinností stewarda má za 
následok zastavenie delegovania stewarda na súťaže obedience SKO a zrušenie licencie 
stewarda SKO. Takéto rozhodnutie prijíma Výcviková komisia SKO najneskôr do jedného 
roka odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam, ktoré sú dôvodom na jeho prijatie, a toto 
rozhodnutie musí byť skutkovo odôvodnené, pričom tieto dôvody nemožno meniť. Dotknutý 
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steward môže podať do 30 dní od doručenia rozhodnutia proti nemu sťažnosť na Výbor 
SKO, ktorý je povinný sa danou sťažnosťou v lehote do 2 mesiacov od jej doručenia 
zaoberať a následne potvrdiť alebo zrušiť rozhodnutie Výcvikovej komisie SKO. 
Rozhodnutie Výboru SKO je konečné a nadobúda právoplatnosť dňom doručenia 
dotknutému stewardovi. 

 

 

Schválené Výcvikovou komisiou SKO dňa 18. 4. 2019 s účinnosťou od 24. 4. 2019. 


