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  SMERNICA O ODMEŇOVANÍ PRETEKÁROV A TRÉNEROV 
ZA DOSIAHNUTÉ ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY č. 1/2017.                                                                         

 

1. ÚVOD 
    Cieľom tejto smernice je stanoviť všeobecne známe pravidlá pri odmeňovaní pretekárov a trénerov za 
dosiahnuté športové výkony. Uvedené pravidlá určujú výšku finančných odmien v závislosti od 
umiestnenia na vopred stanovených turnajoch. Systém odmeňovania je vypracovaný v súlade 
s aktuálnymi potrebami a možnosťami Slovenského zväzu judo (ďalej len SZJ), pričom jeho základná 
štruktúra prihliada najmä na: 
a) zvyšovanie motivácie športovcov v snahe dosahovať čo najlepšie výsledky na vrcholných turnajoch, 
b) potrebu prezentácie najlepších športovcov na súťažiach a podujatiach v SR, 
c) výšku príjmov SZJ súvisiacu s dosahovaním športových výsledkov, 
d) ostatné úlohy vyplývajúce z dlhodobej koncepcie SZJ. 
 

2. HODNOTENÉ TURNAJE A STANOVENIE VÝŠKY ODMENY 
    Pre účely odmeňovania sú stanovené tieto turnaje a umiestnenia:                                                         

Turnaj 1.miesto 2.miesto 3.miesto 5.miesto 
OH 6.000 5.500 5.000 3.000 
MS 5.000 4.500 4.000 2.000 
ME 4.000 3.500 3.000 1.000 

ME do 23 2.500 2.000 1.500 500 
MSJ 2.500 2.000 1.500 - 
MEJ 2.000 1.500 1.000 - 

Akademické MS 
Univerziáda 

MS ME - dorast  
YOG, EYOF 

       1.000              750                500                        
a) príspevok pre pretekára na ďalšiu medzinárodnú prípravu, 
b) príspevok sa môže použiť iba na medzinárodné 
výcvikové tábory v zahraničí maximálne do jedného roka 
od dosiahnutia umiestnenia.  

 
3. ODMENA TRÉNEROM 
    V súlade s touto smernicou prináleží nárok na vyplatenie finančnej odmeny trénerovi reprezentačnej 
zložky vekovej kategórie, v ktorej bolo umiestnenie dosiahnuté a osobnému trénerovi daného pretekára, 
ktorý sa výraznou mierou podieľal na jeho príprave.  
    Odmena trénerom sa vypočíta percentuálne z celkovej sumy pridelenej danému pretekárovi podľa 
tabuľky v čl. 2. nasledovne: 
a) 30 % osobný tréner, 
b) 20 % reprezentačný tréner, 
c) odmeny pre trénerov sa nezrážajú z odmeny určenej pre pretekára. 
d) ak určenie osobného trénera nie je jednoznačné alebo vznikajú dohady, rozhodne o tejto veci Výkonný 
výbor SZJ. 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 Záväzný výklad tejto smernice vykonávajú štatutári SZJ. Táto smernica bola prijatá VV SZJ 
dňa........s platnosťou od 1.1.2018 a zároveň ruší predchádzajúcu smernicu zo dňa 8.4.2003 


