
 

 

 

 

 

SMERNICA 
Zväzu potápačov Slovenska 

o poskytovaní odmien a refundácií nákladov športovcom za dosiahnuté výsledky 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenie 

Účelom tejto smernice je stanoviť podmienky udeľovania a vyplácania odmeny a refundácie nákladov športovcom 
jednotlivcom, štafetám a kolektívom v kolektívnych športoch, za dosiahnuté umiestnenia na významných podujatiach (MS, 
ME, SH, M SR), za dosiahnutie svetového a/alebo európskeho rekordu a rekordu SR. 
 

Čl. II 
Odmena športovcov za dosiahnutie európskeho rekordu (ER) a svetového rekordu (WR) 

1. Podľa tohto článku sa odmeňujú športovci jednotlivci sumou: 
a) Junior  ER -  200,-€  WR – 400,-€ 
b) Senior  ER – 300,-€  WR – 600,-€ 

2. Podľa tohto článku sa odmeňuje štafeta (4 športovci spolu) sumou: 
a) Juniori  ER -  400,-€  WR –   800,-€ 
b) Seniori  ER – 600,-€  WR – 1200,-€ 

 

Čl. III 
Odmena kolektívu za umiestnenie na významnej súťaži 

Podľa tohto článku sa odmeňuje kolektív za dosiahnutie medailového umiestnenia na európskom/svetovom šampionáte 
sumou: 

1. Európsky šampionát –  
1. miesto 2000,-€,  
2.miesto: 1000 €, 
3.miesto 500 € 

2. Svetový šampionát –  
1. miesto 4000,-€,  
2.miesto -  2000 €,  
3. miesto 1000 € 

 
 

Čl. IV 
Odmena športovcov v kategóriách jednotlivcov v PP (plávanie s plutvami), OP (orientačné potápanie), FD 
(freediving) za dosiahnutie rekordu SR 
 Športovec, ktorý dosiahne/zapláva na významnej súťaži rekord SR sa odmení sumou 33,-€ za každý dosiahnutý rekord 
v danej disciplíne. 
 

Čl. V 
Podmienky pre vyplatenie odmien 

1. Základnou podmienkou vzniku nároku na odmeny je platné členstvo a registrácia člena v ZPS ako športovca v kalendárnom 

roku a platná zdravotná prehliadka za rok, za ktorý sa má odmena vyplatiť. 

2. Vyplatenie odmeny schvaľuje ŠV na svojom zasadnutí. 

3. Podmienkou pre vyplatenie odmien pre jednotlivcov a štafety je: 

3.1.  uznanie príslušného rekordu a jeho hodnoty organizáciou CMAS a jeho zápis v tabuľkách rekordov CMAS, 

3.2. predloženie správy vedúceho výpravy, riaditeľa pretekov, 



 

 

 

 

 

3.3. prípadne vyplnenie ďalších ZPS vyžadovaných dokumentov, 

4. Podmienkou pre vyplatenie odmeny pre kolektív za umiestnenie na významnej súťaži je:  

4.1. predloženie správy vedúceho výpravy, riaditeľa pretekov, obsahujúcej kompletnú výsledkovú listinu 

4.2. prípadne vyplnenie ďalších ZPS vyžadovaných dokumentov 

5. Podľa § 9 ods. 2 písm. ac) zákona o dani z príjmov je odmena športového reprezentanta na významnej súťaži poskytnutá 

z prostriedkov štátneho rozpočtu oslobodená od dane z príjmov.. 

6. Odmeny sa vyplácajú výlučne formou poukázania finančných prostriedkov na bankový účet športovca. 

 

Čl. VI 
Refundácia nákladov reprezentantom SR 
 Podľa tohto článku môžu byť športovcom, ktorí sa zúčastnia šampionátu (MS, ME), refundované náklady, ak ŠV 
nerozhodne inak, nasledovne: 

• 100% - za umiestnenie do 5. miesta za predpokladu účasti minimálne 10. pretekárov a zároveň splnenia podmienky 
splnenia 2 A limitov pred šampionátom, 

• 75% - za umiestnenie do 8. miesta za predpokladu účasti minimálne 12. pretekárov a zároveň splnenia podmienky 
splnenia 2 A limitov pred šampionátom, 

• 50% - za potvrdenie A limitov v dvoch disciplínach na šampionáte. 

Čl.  

Čl. VII 
Podmienky pre vyplatenie refundácie 

1. Základnou podmienkou vzniku nároku na vyplatenie refundácie je platné členstvo a registrácia člena v ZPS ako športovca 

v kalendárnom roku a platná zdravotná prehliadka za rok, za ktorý sa má odmena vyplatiť. 

2. Podmienkou vzniku nároku na vyplatenie refundácie je predloženie správy vedúceho výpravy, riaditeľa pretekov, 

3. Vyplatenie odmeny schvaľuje ŠV na svojom zasadnutí. 

4. Odmeny sa vyplácajú výlučne formou poukázania finančných prostriedkov na bankový účet klubu, v ktorom je športovec 

evidovaný. Klub následne odmenu vyplatí športovcovi. 

5. Splatnosť refundácie je do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po zasadnutí ŠV, kedy bola refundácia schválená. 

 

 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenie 

1. Táto smernica nadobúda platnosť jej schválením prezídiom ZPS s účinnosťou od dňa 14.4.2021 

 

Ing. Roman Baláž, prezident ZPS, v. r. 

 


