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Kapitola I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Deaflympijský výbor Slovenska (ďalej len DVS), ako predstaviteľ deaflympijského hnutia na Slovensku, pre zabezpečenie svojho poslania a plnenia úloh v oblasti reprezentácie Slovenskej republiky
spolupracuje s rôznymi športovými odborníkmi, či inými osobami, ktoré napomáhajú dosahovať ciele
v oblasti deaflympijského športu. Za účelom definovania postavenia, vymedzenia úloh, práv, povinností a zodpovednosti týchto osôb sa vydáva táto smernica, ako vnútroorganizačný predpis.
Článok 2
Táto smernica sa týka výhradne športovcov zaradených do TOP tímu podľa kritérií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a tých športovcov, či športových tímov, ktoré majú na svoju prípravu
rozhodnutím VV vyčlenenú konkrétnu sumu a z ktorej budú hradené náklady členov realizačného
tímu súvisiace s prípravou športovcov (športových tímov) uvedených v tejto smernici.

Kapitola II
POSTAVENIE ČLENOV REALIZAČNÝCH TÍMOV
Článok 1
Za člena realizačného tímu považujeme každú osobu, ktorá sa podieľa na realizácii športovej prípravy
športovcov uvedených v Kapitole I, článok 2 a ktorú je možné zaradiť do niektorej z týchto kategórií:
a)
b)
c)
d)
e)

osobný tréner,
odborný asistent,
technický asistent,
tréningový partner,
reprezentačný tréner.

Článok 2
Menovanie člena realizačného tímu oznamuje športovec, alebo ním poverená osoba, na sekretariát
DVS najneskôr do 14 dní od začiatku spolupráce.

Článok 3
Osobný tréner
Je osobou, ktorú si volí športovec na základe vlastného rozhodnutia s cieľom dosahovať výkonnostné
športové ciele. Je zodpovedný za realizáciu jeho prípravy a športové výsledky a musí spĺňať povinnosti osobného trénera.
A. Povinnosti osobného trénera
a) je športovým odborníkom v zodpovedajúcom športovom odvetví, alebo má odborné
vzdelanie, či osvedčenie o odborných skúškach (licencii) v zodpovedajúcom športovom
odvetví uznanom VV podľa Zákona o športe,
b) pripravuje a zodpovedá za zostavenie a realizáciu Harmonogramu športovej prípravy (ďalej len HŠP), ktorý na vyžiadanie predkladá na sekretariát,
c) plánuje a priamo riadi športovú prípravu športovca a spoluprácu ostatných členov realizačného tímu športovca,
d) osobne sa zúčastňuje na tréningovom procese, sústredeniach a výjazdoch na súťaže,
e) riadi sa potrebami a úlohami stanovenými DVS na dosahovanie určených cieľov,
f) úzko spolupracuje s reprezentačným trénerom a ostatnými členmi realizačného tímu,
g) uzatvorená zmluva s DVS o spolupráci na príprave športovca (športového tímu),
h) každý mesiac predkladá výkaz o činnosti za poskytnuté služby.
B. Práva osobného trénera
a) má právo na zabezpečenie nákladov na osobnú účasť na tréningovom procese, sústredeniach a výjazdoch na súťaže,
b) má právo na zabezpečenie primeraných materiálno – technických podmienok, potrebných na realizáciu HŠP,
c) má právo na pravidelnú odmenu za poskytnuté služby na základe predloženého výkazu
o činnosti, maximálne však do výšky uvedenej v HŠP,
d) má právo predkladať svoje pripomienky, návrhy a požiadavky členom Výkonného výboru,
e) má právo podieľať sa na odmenách za výsledky pre členov realizačných tímov za výsledky
športovca, keď sú na tento účel vyhradené.
Článok 4
Odborný asistent.
Je osobou, ktorú si na spoluprácu vyberá športovec, alebo osobný tréner, s cieľom napĺňať HŠP a stanovené ciele. Nie je zodpovedný za výsledky, nemusí sa priamo zúčastňovať na tréningovom procese,
jeho účasť môže byť aj v pozícii poradenstva.
A. Povinnosti odborného asistenta
a) je odborníkom v takej oblasti, ktorá napomáha uskutočňovať ciele športovca priamo, či
nepriamo,
b) má odborné vzdelanie, alebo osvedčenie o odborných skúškach (licencii) v zodpovedajúcej oblasti,
c) úzko spolupracuje s osobným trénerom športovca.

B. Práva odborného asistenta
a) má právo na zabezpečenie nákladov na osobnú účasť na tej časti tréningového procesu,
či sústredeniach a výjazdoch na súťaže, ktoré sa priamo týkajú napĺňania jeho odbornosti,
b) má právo na odmenu za vykonanú prácu podľa vopred dohodnutých podmienok,
c) má právo predkladať svoje pripomienky, návrhy a požiadavky členom Výkonného výboru,
prostredníctvom Osobného trénera,
d) má právo podieľať sa na odmenách pre členov realizačných tímov za výsledky športovca,
keď jeho spolupráca trvá súhrnne viac ako dva roky.
Článok 5
Technický asistent.
Je osobou, ktorú si na spoluprácu vyberá športovec, alebo osobný tréner, s cieľom napĺňať HŠP a stanovené ciele. Nie je zodpovedný za výsledky, obvykle sa priamo zúčastňuje len na tej časti tréningového procesu, či súťažného štartu, kde je jeho účasť nevyhnutná. Musí spĺňať nasledovné povinnosti
technického asistenta.
A. Povinnosti technického asistenta.
a) je odborníkom v oblasti, v ktorej poskytuje technicko – materiálne služby,
b) poskytuje služby technického charakteru (údržba, servis, oprava),
c) úzko spolupracuje s osobným trénerom športovca.
A. Práva technického asistenta
a) má právo na zabezpečenie nákladov na osobnú účasť na tej časti tréningového procesu,
či sústredeniach a výjazdoch na súťaže, ktoré sa týkajú požiadaviek športovca, či trénera,
b) má právo na odmenu za vykonané služby podľa vopred dohodnutých podmienok.
Článok 6
Tréningový partner.
Je osobou, ktorú si na spoluprácu vyberá športovec, po dohode s osobným trénerom, s cieľom napĺňať HŠP a plniť stanovené výkonnostné ciele. Cieľom je zabezpečiť lepšie športové prostredie pre
športovca, napomôcť jeho športovému rastu. Športovej prípravy sa zúčastňuje dobrovoľne, nemá
právo na odmenu za vykonanú prácu. Nie je zodpovedný za výsledky športovca. Je menovaný osobným trénerom a musí spĺňať nasledovné povinnosti.
A. Povinnosti tréningového partnera.
a) jeho športová výkonnosť je zodpovedajúca výkonnosti športovca,
b) spolupracuje s osobným trénerom športovca.

B. Práva tréningového partnera.
a) má právo na zabezpečenie nákladov na osobnú účasť na športovcom, alebo trénerom
zvolenej časti prípravy,
b) má právo na materiálno – technické zabezpečenie v primeranom rozsahu, podľa rozhodnutia osobného trénera.
Článok 7
Reprezentačný tréner.
Je osobou, ktorú menuje a na spoluprácu vyberá Výkonný výbor DVS na návrh členov VV, alebo na
návrh skupiny športovcov, či osobných trénerov. Cieľom je zabezpečiť odbornú a administratívnu činnosť reprezentačného družstva v danom športe na podujatí určenom VV DVS. Je zodpovedný za vystupovanie reprezentačného družstva a jeho členov. Obvykle je menovaný dočasne.
A. Povinnosti reprezentačného trénera.
a) úzko spolupracuje s osobnými trénermi športovcov a realizačnými tímami,
b) vykonáva zástupnú odbornú činnosť v prípadoch, keď športovci nemajú osobných trénerov,
c) zúčastňuje sa technických, či iných porád zvolávaných organizátorom podujatia,
d) koordinuje a organizačne napomáha činnosti reprezentačného družstva pri zabezpečení
a priebehu účasti na reprezentačnom výjazde.
B. Práva reprezentačného trénera
a) má právo na zabezpečenie nákladov na osobnú účasť na tej časti výjazdu reprezentácie,
ktoré sa týkajú požiadaviek DVS,
b) má právo na odmenu za vykonanú prácu podľa vopred dohodnutých podmienok.
Kapitola III
ODMEŇOVANIE ČLENOV REALIZAČNÝCH TÍMOV
Článok 1
Druhy odmien.
a) za služby poskytnuté v oblasti telesnej výchovy a športu,
b) za výsledky dosiahnuté na významnom športovom podujatí.
Článok 2
Odmena za poskytnuté služby.
Spolupráca športovca s členmi realizačných tímov je založená na prijímaní odborných služieb v oblasti
telesnej výchovy a športu, alebo služieb iných odborníkov pôsobiacich v oblasti športu. Tieto služby je
možné poskytovať na základe oprávnenia vyplývajúceho zo Zákona o športe (športoví odborníci),
alebo na základe zodpovedajúceho oprávnenia (napr. živnostenské oprávnenie). Po poskytnutí takýchto služieb vzniká právo na odmenu za poskytnutú službu.
a) Osobný tréner je odmeňovaný obvykle v mesačných cykloch, po predložení faktúry a výkazov o činnosti. Výška odmeny je dohodnutá vopred zmluvne medzi DVS a trénerom.

b) Odborný asistent je odmeňovaný najneskôr v štvrťročných cykloch, po predložení faktúry
a výkazu o činnosti. Výška odmeny je dohodnutá vopred a odsúhlasená povereným pracovníkom DVS.
c) Technický asistent je odmeňovaný najneskôr v štvrťročných cykloch, po predložení faktúry a výkazu o činnosti. Výška odmeny je dohodnutá vopred a odsúhlasená povereným
pracovníkom DVS.
d) Tréningový partner nie je obvykle zahrnutý medzi odmeňovaných členov realizačných
tímov.
e) Reprezentačný tréner je obvykle odmeňovaný po ukončení obdobia, na ktoré bol menovaný a na základe zmluvy medzi DVS a reprezentačným trénerom.
Článok 3
Odmeny za výsledky.
Dlhodobé poskytovanie služieb, ktoré obvykle vrcholí v štvorročných (deaflympijských) cykloch, vytvára podmienky pre členov na podieľanie sa aj na odmenách poskytovaných výhradne členom realizačných tímov (napr. za výsledky dosiahnuté na Letnej, alebo Zimnej Deaflympiáde). Týka sa to predovšetkým služieb športových odborníkov, ktorí priamo zodpovedajú za športový výsledok športovca
a ich zmyslom je dlhodobá motivácia ku kvalitnej a efektívnej spolupráci so športovcami.
Podmienky na zahrnutie člena realizačného tímu medzi odmeňovaných:
a) zodpovedajúce športové odvetvie,
b) spolupráca so športovcom minimálne počas jedného roku,
c) dlhodobá evidencia spolupráce vedená administratívou DVS vo forme výkazov o činnosti.
Článok 4
Výpočet odmeny za výsledky.
Konkrétna odmena člena realizačného tímu je podielom z celkovej odmeny určenej na odmenu členov realizačných tímov. Vypočítava sa na základe percentuálneho podielu hodín člena RT z celkového
objemu hodín vytvorenom všetkými športovými odborníkmi podieľajúcimi sa na príprave športovca
počas celého hodnoteného obdobia. Celkový objem hodín je získaný z výkazov o činnosti športových
odborníkov podieľajúcich sa na príprave športovca počas viacerých rokov.
Vzorec na výpočet odmeny:

O1 = S × Th1 / (Th1 + Th2 + Th3 + ...Thx)
O1 = odmena prvého člena RT (O2 – odmena druhého člena RT, O3 – odmena...),
S = suma určená k prerozdeleniu,
Th1 = počet hodín odpracovaných prvým členom RT počas 4 – ročného cyklu,
Th2, Th3... Thx = počet hodín odpracovaných druhým, tretím... x-tým členom RT počas 4 – ročného
cyklu.

Článok 5
Hodnota podielu na odmenách za výsledky.
Členovia realizačných tímov sa rôznym spôsobom podieľajú na konečnom (športovom) výsledku športovca. Preto sa hodnota ich práce na výsledku hodnotí rozdielne. Táto smernica taxatívne určuje podiel na výsledku športovca takto:
a) Osobný tréner – 100% objemu odpracovaných hodín,
b) Odborný asistent – 40% objemu odpracovaných hodín,
c) Technický asistent – 20% objemu odpracovaných hodín,
d) Reprezentačný tréner – 10% objemu odpracovaných hodín.
To znamená, že do objemu odpracovaných hodín sa ráta len časť percentuálne prepočítaná podľa
uvedených hodnôt.

1.
2.

3.
4.
5.

Kapitola IV
Všeobecné ustanovenia.
Táto smernica prioritne riadi postavenie členov realizačných tímov športovcov zaradených do
TOP tímov a športovcov, či tímov s vyčlenenými prostriedkami na prípravu.
V prípade, ak nie je možné priznať odmenu za výsledky pre členov RT na základe horeuvedených podmienok, bude odmena priznaná športovým odborníkom podieľajúcim sa na športovej príprave športovca schváleným rozhodnutím VV.
Akýkoľvek člen realizačného tímu môže stratiť svoj status momentom rozhodnutia Výkonného výboru DVS.
Vysvetlenie v sporných otázkach podáva Kontrolór DVS.
Výkonný výbor si vyhradzuje právo v odôvodnených dôvodoch prijať opatrenie na zabezpečenie objektívnosti hodnotenia členov realizačných tímov.

Vypracoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave 22. januára 2018

Príklad výpočtu - Odmeny za výsledky (Kapitola III, článok 4 - 5)
Suma poskytnutá na odmenu členov Realizačných tímov

Funkcia

Objem odpracovaných
hodín v štvorročnom
cykle

Percentá podľa
Krátenie podľa
Kapitoly III, článok 5 Kapitoly III, článok 5

Percent z celkového
objemu

18 000,00 €

Suma pre člena RT

Tréner 1

1240 h.

100%

1240

25,05%

4 509,09 €

Tréner 2

2405 h.

100%

2405

48,59%

8 745,45 €

Odborný asistent

950 h.

40%

380

19,19%

3 454,55 €

Technický asistent

320 h.

20%

64

6,46%

1 163,64 €

Reprezentačný tréner

35 h.

10%

3,5

0,71%

127,27 €

Celková hodnota

4950 h.

100,00%

18 000,00 €

