
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU 

SLOVAK BIATHLON ASSOCIATION 
 
 

Smernica SZB č.3 /2020 

Platnosť od: 14.05.2020 

Účinnosť od: 14.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

SMERNICA O PLATOVOM ZARADENÍ 

TRÉNEROV SZB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Predkladá: Schvaľuje: 

Mgr. Peter Kazár 
PaeDr. Pavel Kobela, 

PhD.                                  

Mgr. Peter Kazár  
Prezídium SZB 

Dňa: Číslo uznesenia: Dňa: 

12.05.2020 3-20/5 14.5.2020 

Aktualizácia 
Dňa: Číslo uznesenia: Dňa: 

   

 
 
 
 
 

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU 

SLOVAK BIATHLON ASSOCIATION 

Partizánska cesta 71 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: +421 48 4144776 

IČO: 35656743

svk@biathlon.sk www.biathlon.sk 

www.facebook.com/biathlon.sk 

www.facebook.com/BiathlonOsrblie 

IBAN: SK6309000000000300127054 

mailto:svk@biathlon.sk
http://www.biathlon.sk/
http://www.facebook.com/biathlon.sk
http://www.facebook.com/BiathlonOsrblie


Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Smernica upravuje platové zaradenie jednotlivých trénerov SZB ako SZČO na základe 

zmluvného vzťahu. Princíp tejto smernice sa používa aj na financovanie trénerov, 

ktoré sú poskytnuté priamo na KB.  

 

Článok 2 
PLATOVÉ ZARADENIE TRÉNEROV 

1. Reprezentační tréneri SZB  

 

a) Tréneri SZB  zaradení do rezortného športového strediska (ďalej len „RŠS“) 

a zaradení do realizačného tímu RD SZB  (ďalej len „RT RD SZB“) môžu poberať 

odmenu za prácu v RT RD SZB v závislosti na funkcii maximálne do výšky 500 eur / 

mesačne.  

b) Tréneri SZB poverení vedením tréningového procesu v článkoch ÚTM a zaradení do 

realizačného tímu RD SZB (ďalej len „RT RD SZB“) môžu poberať odmenu za prácu 

v RT RD SZB v závislosti na funkcií maximálne do výšky 300 eur / mesačne.  

c) Tréneri SZB  nezaradení do rezortného športového strediska (ďalej len „RŠS“), 

alebo nezaradení do článkov ÚTM a zaradení do realizačného tímu RD SZB (ďalej 

len „RT RD SZB“) môžu poberať odmenu za prácu v RT RD SZB v závislosti na funkcií 

maximálne do výšky 2000 eur / mesačne.  

 

2. Osobní tréneri TOP tím  

  

a) podľa schváleného plánu športovej prípravy  športovcov  zaradených v Top tíme.  

 

3. Tréneri centier talentovej mládeže SZB  

 

a) spôsob odmeňovania trénerov CTM - na základe dohody so SZB. Odmeny pre 

trénerov CTM na zmluvu o výkone trénerskej činnosti prostredníctvom SZB alebo 

prostredníctvom KB pre CTM na zabezpečenie činnosti športového odborníka, 

 

b) výpočet odmeny pre trénerov CTM tvoria dve zložky: 

• základná odmena, 

• osobný príplatok za dosiahnuté výsledky. 

 



- základná odmena na úväzok trénera je stanovená podľa schváleného podielu 

všetkých základných odmien na celkovom rozpočte SZB na platy trénerov CTM a 

počtu úväzkov podľa platnej smernice o ÚTM,  

- osobný príplatok je stanovený na základe dosiahnutých výsledkov športovcov 

zaradených v CTM  a vypočíta sa  podľa sumy finančného ohodnotenia najlepších 

dosiahnutých výsledkov jednotlivých športovcov podľa platnej smernice 

o prerozdeľovaní financií pre CTM tab. č. 1, a schváleného podielu osobných 

príplatkov z celkového rozpočtu SZB na platy trénerov CTM.  

- Celkový pomer pre základ úväzku a osobného príplatku za výsledky je každoročne 

upravovaný rozhodnutím prezídia SZB.  

 

4. Tréneri ZM  

  

a) Prostredníctvom KB účelovým príspevkom na činnosť ZM podľa platnej 

smernice o ÚTM.  

 
 
 
 

Článok 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Všetky odmeny trénerov SZB navrhuje a schvaľuje P SZB. V odôvodnených 

prípadoch na základe žiadosti Trénera SZB môže byť Prezídiom SZB schválená aj iná 

výška odmeny.  

 
2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Smernice dostane do rozporu so 

znením Zákona alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto 

ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné 

ustanovenie Zákona alebo vykonávacieho predpisu. 

 
3. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Smernice dostane do rozporu so 

znením Stanov SZB alebo ich vykonávacím predpisom, takéto 

ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné 

ustanovenie Stanov SZB alebo vykonávacieho predpisu. 

 

Túto Smernicu schválilo prezídium SZB na svojom zasadnutí dňa 14.5.2020 a 

nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.  


