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I. Odmeny funkcionárov SZB a poverených osôb SZB

Funkcia

Výkon viceprezidenta SZB v pracovnom
teda závislom vzťahu k SZB v hodnote
ceny práce
/ Hrubá mzda + odvodové povinnosti
zamestnávateľa /
Právny aspekt vzťahu :
Dohoda o pracovnej činnosti v kategórii
nepravidelný príjem zúčtovávaná
v mesiaci december príslušného roka
Výkon viceprezidenta na mandátnu
zmluvu
Právny aspekt vzťahu :
Mandátna zmluva v zmysle obchodného
zákonníka
Fakturácia :
Posledný kalendárny deň zúčtovávaného
účtovného roka so splatnosťou 10 dní odo
dňa doručenia na sekretariát zväzu.
Výkon predsedu Kontrolno-revíznej
komisie v pracovnom teda závislom
vzťahu k SZB v hodnote ceny práce
/ Hrubá mzda + odvodové povinnosti
zamestnávateľa /
Právny aspekt vzťahu :
Dohoda o pracovnej činnosti v kategórii
nepravidelný príjem zúčtovávaná
v mesiaci december príslušného roka
Výkon predsedu Kontrolno-revíznej
komisie na mandátnu zmluvu
Právny aspekt vzťahu :
Mandátna zmluva v zmysle obchodného
zákonníka
Fakturácia :
Posledný kalendárny deň zúčtovávaného
účtovného roka so splatnosťou 10 dní odo
dňa doručenia na sekretariát zväzu.

Odmena za
zasadnutie P-SZB
v EUR

Odmena za výkon
funkcie v EUR
pri splnení
podmienky 80 %
účasti na
zasadnutiach P-SZB

72,- €/zasadnutie

72,- €/mesiac

72,- €/zasadnutie

72,- €/mesiac

72,- €/zasadnutie

72,- €/mesiac
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Osoba poverená prezidentom SZB
respektíve Prezídiom SZB na výkon
špeciálneho zadania (projekt, úloha,
zastupovanie na významnom
jednaní/udalosti a pod.) v pracovnom
teda závislom vzťahu k SZB v hodnote
ceny práce
/ Hrubá mzda + odvodové povinnosti
zamestnávateľa /
Právny aspekt vzťahu :
Dohoda o vykonaní práce v kategórii
nepravidelný príjem zúčtovávaná
v mesiaci ukončenia dohodnutej úlohy
Výkon poverenej osoby na mandátnu
zmluvu:

X

Dohodnutá odmena
za vykonanú prácu

Právny aspekt vzťahu :
Mandátna zmluva v zmysle obchodného
zákonníka, respektíve Zmluva o dielo a to
na základe povahy uskutočňovanej
činnosti
Fakturácia :
V deň odovzdania dodania a schválenia
výkonu úlohy, alebo diela so splatnosťou
10 dní odo dňa doručenia na sekretariát
zväzu.

II. Odmeny športovcov a realizačného tímu
Funkcia
Športovec
Reprezentačný tréner družstva,
ktoré sa v celkovom hodnotení
národov v SP umiestnilo do 6.
miesta

Odmena za získané
body v SP v EUR
2,70 € / bod

Odmena za umiestnenie v
SP v EUR
X

X

1 000,00 €/ umiestnenie

Odmena (Hrubá mzda + odvodové povinnosti zamestnávateľa) budú zúčtované a vyplatené do 30.5.
príslušného roka po skončenej sezóne.
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III. Odmeny za umiestnenie na MS a ZOH
Umiestnenie
1. až 3. miesto

Umiestnenie
4. až 10. miesto

Umiestnenie
11. až 15. miesto

Športovec

2. 704,- €

2. 028,- €

676,- €

Realizačný tím
*

6. 760,- €

5. 070,- €

1. 690,- €

Funkcia

Odmena (Hrubá mzda + odvodové povinnosti zamestnávateľa) budú zúčtované a vyplatené do 30.5.
príslušného roka po skončenej sezóne.
* prerozdelenie odmeny schvaľuje P-SZB na návrh vedúceho realizačného tímu

IV. Odmeny za umiestnenie na JOECH, JWCH **
Funkcia

Umiestnenie
1. až 3. miesto

Umiestnenie
4. až 10. miesto

Umiestnenie
11. až 15. miesto

700,- €
350,- €
175,- €
Odmena (Hrubá mzda + odvodové povinnosti zamestnávateľa) budú zúčtované a vyplatené do 30.5.
príslušného roka po skončenej sezóne.

Športovec

** táto odmena je definovaná ako hrubá odmena bez nákladov na odvody zamestnávateľa

V. Marketingové a reklamné práva športovca
Umiestnenie

1.-3. miesto ZOH

1.-3. miesto MS

1.-30. miesto
v celkovom SP

1.-15. miesto vo SP
v aktuálnej sezóne

Ľavý golier 20 cm²
Ľavý golier 20 cm² Ľavý golier 20 cm²
Ľavý golier 20 cm²
Ľavé stehno 30 cm² Ľavé stehno 30 cm² Ľavé stehno 30 cm²
na nasledujúcu
Nosné remene 30 cm² na nasledujúcu
na nasledujúce
sezónu
na ďalší olympijský
sezónu
dve sezóny
cyklus
* Každú plochu je možné použiť pre jedného marketingového partnera športovca.

Športovec*

SZB rešpektuje, že seniorskému reprezentantovi patrí reklamná plocha max. 20 cm2 na ľavej strane
goliera pretekárskej kombinézy a 20 cm2 na ľavom rukáve tréningového oblečenia pre umiestnenie
jedného, toho istého marketingového partnera športovca.
V prípade splnenia viac ako jednej podmienky podľa čl. V. Marketingové a reklamné práva športovca,
má športovec nárok na uplatnenie reklamných plôch len za jeden a to najlepší dosiahnutý výsledok.
Reklamné logá sa každý rok aktualizujú najneskôr do 31.10. v príslušnom roku. Aktualizácie sa
vykonajú prostredníctvom písomného oznámenia a schválenia na SZB.
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Kritériá:
Odmena sa poskytuje len za jedno a to najhodnotnejšie dosiahnuté umiestnenie.
V pretekoch štafiet sa každému členovi štafety počíta % podielom podľa počtu členov štafety zo
základnej výšky odmeny za umiestnenie.
Ak športovec dosiahne umiestnenie v individuálnych petekoch a zároveň v pretekoch štafiet, potom
mu bude poskytnutá odmena za umiestnenie v individuálnych pretekoch a % podielom podľa počtu
členov štafety zo základnej výšky odmeny za umiestnenie v štafetových pretekoch.

Výška výdajov vynaložených na odmenu za výkon funkcie je považovaná v zmysle
tejto smernice ako náklady na odmenu za závislú činnosť a to vo výške
ceny práce, t.j. nákladov zamestnávateľa / SZB /, respektíve výšky dohodnutej
fakturácie v dohodnutom obchodnom vzťahu.
VI. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SMERNICE
Túto smernicu schválilo Prezídium SZB na svojom zasadnutí dňa 17.5.2019 a nadobúda
účinnosť dňom schválenia uznesenia prezídia SZB.
Pracovnoprávne aspekty spojené s touto smernicou nadobúdajú účinnosť najskôr v deň
uzatvorenia predmetných zmlúv t.j. podpisom zmlúv obidvoma zmluvnými stranami.
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