
1. Denná odmena prináleží členovi RT za každý deň trvania podujatia podľa nominačného listu vydaného SZĽH v prípade jeho osobnej účasti na podujatí.

Denné odmeny pre sezónu 2018/2019:

repre / pozícia

SR A a 

Olympijský 

výber

SR 20 SR 18 SR 17 SR 16

SR 15, SR 15 

brankári, SR 15 až 

SR 17 dievčatá, 

regionálne výbery 

a iné

SR ženy SR ženy 18
Univerziádny 

výber, In-line

Manažér, vedúci, 

konzultant

zmluva SZĽH 

(80 €/deň)

zmluva HK 20 

(70 €/deň)

zmluva SZĽH 

(65 €/deň)
55 € 55 € 55 € 65 € 55 € 55 €

Hlavný tréner
zmluva SZĽH 

(115 €/deň)

zmluva HK 20 

(80 €/deň)

zmluva SZĽH 

(80 €/deň)

zmluva SZĽH 

(75 €/deň)

zmluva SZĽH 

(75 €/deň)

zmluva SZĽH 

(75 €/deň)

zmluva SZĽH 

(75 €/deň)

zmluva SZĽH 

(65 €/deň)

zmluva SZĽH 

(65 €/deň)

Asistent trénera
zmluva SZĽH 

(80 €/deň)

zmluva HK 20 

(70 €/deň)

zmluva SZĽH 

(65 €/deň)
55 € 55 € 55 € 60 € 55 € 55 €

Tréner brankárov 80 € 70 € 65 € 55 € 55 € 55 € 60 € 55 € 55 €

Lekár 80 € 75 € 70 € 65 € 65 € 65 € 75 € 65 € 65 €

Zdravotná služba - - - - - - - -

Masér a/alebo MTZ 65 €
zmluva HK 20 

(65 €/deň)

zmluva SZĽH 

(60 €/deň)
50 € 50 € 50 € 55 € 50 € 50 €

Kondičný tréner, 

mentálny tréner, 

videotréner, 

fyzioterapeut

65 € 65 € 60 € 50 € 50 € 50 € 55 € 50 € 50 €

Tlač. hovorca 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

Odmeny členom realizačných tímov reprezentačných družstiev vyplácaných SZĽH v sezóne 2018/2019                                                                                                            

(účinné dňom schválenia VV,t.j. 13.6.2018) 

5. Počas pracovných dní zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu vykonávajúcich činnosť na sekretariáte SZĽH a fakturantom poskytujúcich služby pre

sekretariát SZĽH, ktorí vykonávajú funkcie v RT reprezentačných družstiev denná odmena prináleží vo výške 50% z uvedených odmien. Zamestnancom v

pracovnoprávnom vzťahu vykonávajúcich činnosť na sekretariáte SZĽH a fakturantom poskytujúcich služby pre sekretariát SZĽH, ktorí vykonávajú funkcie v RT

reprezentačných družstiev denná odmena prináleží v plnej výške len počas dní pracovného pokoja resp. ak počas reprezentačnej akcie čerpá zamestnanec

sekretariátu SZĽH dovolenku.

Zamestnancovi SZĽH, ktorý zabezpečuje organizáciu turnaja v Slovenskej republike patrí za každý deň vykonávania práce pred a počas podujatia na mieste

jeho konania mimoriadna odmena ku mzde stanovená vo výške 25,00 eur za jeden pracovný deň a 50,00 eur za jeden deň pracovného pokoja.  

3. Pre potreby zabezpečenia projektov centralizovanej prípravy môže SZĽH uzavrieť s členom RT, ktorý bude pravidelne a vo väčšom rozsahu vykonávať

činnosť člena RT, zmluvu na plánované obdobie trvania projektu. Pre potreby zabezpečenia reprezentačného tímu v prípade konania podujatí (výcvikové

turnaje, priateľské zápasy, turnaje) vo väčšom rozsahu môže SZĽH uzavrieť s členom RT zmluvu na celú sezónu alebo na to obdobie, v ktorom je plánový väčší

rozsah podujatí danej reprezentácie. V zmluve podľa predchádzajúcich dvoch viet môže SZĽH dohodnúť s členom RT pravidelnú mesačnú odmenu, pri ktorej

zohľadní výšku dennej odmeny a počet dní, počas ktorých bude člen RT vykonávať činnosť.

* Pri podujatí, na ktorom sa podieľa viac trénerov (napr. prípravné zápasy regionálnych výberov), každému trénerovi prináleží odmena vo výške odmeny

hlavného trénera.

4. SZĽH má právo uzavrieť s ktoroukoľvek osobou v pozícií člena realizačného tímu menovaného na základe Výkonného výboru zmluvný vzťah v zmysle potrieb 

SZĽH pre reprezentančné účely ktorýchkoľvek kategórií reprezentačných družstiev.

2.V sadzbách denných odmien pre jednotlivé pozície je zohľadnená legislatíva Zákonníka práce platná od 1.5.2018. 


