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Čl.1 História zmien 

 

Verzia Dátum 

 

Spracovateľ 

 

Menené/doplnené 

články 

Popis zmeny 

 

2. 1.10.2020 Štefan Blaho Obsah oprava Obsah oprava 

Čl.2 Predmet smernice 

 

1) Predmetom smernice je stanovenie podmienok pre vyplácanie odmien za výkon funkcie 

alebo odmien podľa Zákonníka práce pre členov orgánov Slovenského šachového zväzu, ktoré 

sú vytvorené v súlade s článkom II, §5, odstavec 1 Stanov Slovenského šachového zväzu.  

Čl.3 Základné pojmy a skratky 

 

1) Slovenský šachový zväz (ďalej aj „SŠZ“). 

2) Konferencia - najvyšší orgán SŠZ (ďalej aj „NO SŠZ“). 

3) Výkonný výbor SŠZ (ďalej aj „VV SŠZ“). 

4) Odmeňovacia komisia – odborná komisia zriadená konferenciou ako najvyšším orgánom SŠZ 

podľa stanov §7 odstavec č. 1 písmena f) 

5) Ostatní členovia VV SŠZ – členovia VV okrem prezidenta SŠZ 

 

Čl.4 Výška a podmienky vyplácania odmien členom orgánov SŠZ 

 

1) Podľa tohto článku sa odmeňujú členovia orgánov SŠZ. Vyplácajú sa dva druhy odmien: 

a) odmena za výkon funkcie. 

b) odmena za vykonanie práce v prospech SŠZ dohodnutá v zmysle Zákonníka práce.  

 

2) Celková výška odmien je určená v rozpočte SŠZ a v prílohe k rozpočtu SŠZ, ktorý schvaľuje 

NO SŠZ: 

a) výška odmeny prezidenta SŠZ je stanovená fixne ako odmena za výkon funkcie. Výšku 

odmeny prezidenta určuje uznesením NO SŠZ s platnosťou do času, kým NO SŠZ 
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nerozhodne o zrušení alebo zmene uznesenia. Odmena prezidenta sa vypláca na kvartálnej 

báze, vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho po ukončení štvrťroka. 

b) výška odmeny kontrolóra SŠZ je stanovená podľa „Zásad pre poskytovanie odmeny 

a náhrad kontrolórovi a členom kontrolnej komisie“.  

c) odmena pre ostatných členov VV SŠZ je stanovená ako fixná ročná výška odmeny za výkon 

funkcie. Výšku odmeny ostatným členom VV SŠZ určuje uznesením NO s platnosťou do 

času, kým NO nerozhodne o zrušení alebo zmene uznesenia. Vyplácanie odmeny bude 

štvrťročne, vždy najneskôr do 30. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka.  

d) ostatní členovia VV SŠZ môžu byť odmenení aj odmenou za vykonanie práce v prospech 

SŠZ dohodnutou v zmysle Zákonníka práce. Výška odmien v rozpočte je určená úhrnom. 

O rozdelení  a schválení výšky odmeny týkajúcej sa zadanej úlohy pre jednotlivých členov 

VV rozhoduje odmeňovacia komisia alebo Konferencia vždy pred vykonaním práce.  

e) Odmena pre členov kontrolnej komisie je stanovená podľa „Zásad pre poskytovanie odmeny 

a náhrad kontrolórovi a členom kontrolnej komisie“.  

f) členovia NO SŠZ,  členovia orgánov zriadených NO SŠZ a členovia orgánov s osobitnou 

rozhodovacou právomocou môžu byť odmenení odmenou za vykonanie práce v prospech 

SŠZ dohodnutou v zmysle Zákonníka práce. Výška odmien je stanovená úhrnom, pričom o 

schválení odmeny rozhoduje odmeňovacia komisia alebo Konferencia vždy pred vykonaním 

práce.  

g) pre odborné komisie podliehajúce VV SŠZ je výška odmeny stanovená úhrnom, pričom o 

schválení odmien jednotlivým členom komisií rozhoduje VV SŠZ na základe návrhu 

predsedu komisie alebo člena VV SŠZ vždy pred vykonaním práce. Odmena sa vypláca na 

základe zoznamu úloh obsahujúceho vecný a časový rozpis úloh za príslušný štvrťrok, ktorý 

člen danej komisii predloží predsedovi komisie a VV SŠZ najneskôr do 10. dňa 

nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka. V prípade ak je člen komisie zároveň člen 

VV SŠZ o výške jeho odmeny rozhoduje odmeňovacia komisia alebo Konferencia podľa 

písmena d). 

 

3) Odmeny v bode 2 písmen d) a f)  sa vyplácajú na základe zoznamu úloh obsahujúceho vecný a 

časový rozpis úloh za príslušný štvrťrok, ktorý člen daného orgánu predloží odmeňovacej 

komisii alebo Konferencii najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka. 

4) Odmeny v bode 2 písmen d) až g) sa vyplácajú na kvartálnej báze, vždy najneskôr do 30 dní 

nasledujúcich po ukončení štvrťroka.  

5) Odmeňovacia komisia,  Konferencia a  VV SŠZ nie sú povinní rozdeliť alokovanú sumu v 

rozpočte v stopercentnej výške. Táto nevyčerpaná suma sa následne v rámci úprav rozpočtu 

môže presunúť do inej kapitoly, resp. inej položky v rozpočte určenej na odmeňovanie. 

6) Odmeny v brutto vyjadrení sa zaokrúhľujú nahor na celé eurá. 

7) Odmeňovacia komisia, Konferencia a VV SŠZ sú povinní poskytnúť najneskôr do 20. dňa po 

skončení príslušného kalendárneho obdobia sekretariátu SŠZ tabuľku s uvedením súm, ktoré 

rozdelili jednotlivým členom orgánov.  

8) V prípade, ak by odmeňovacia komisia nebola vytvorená alebo by nesplnila svoju povinnosť 

ustanovenú v bode 4.7 tejto smernice, a to ani na základe urgencie sekretariátu SŠZ, prechádza 

táto povinnosť na NO SŠZ. V prípade nesplnenia zo strany VV SŠZ prechádza povinnosť na 

odmeňovaciu komisiu alebo NO SŠZ. 

9) Pri skončení funkcie člena orgánu SŠZ zaniká dňom skončenia funkcie nárok na odmenu. To 

neplatí v prípade, ak funkcia zanikla podľa paragrafu 5 ods. 5 písm. a) Stanov SŠZ, avšak 

zároveň dotknutý člen orgánu SŠZ bol do rovnakej funkcie opätovne zvolený. 
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10) Člen orgánu SŠZ môže urobiť hocikedy písomné vyhlásenie, že chce vykonávať svoju funkciu 

bez nároku na odmenu. V takomto prípade mu nemôže žiadny nadriadený orgán schváliť ani 

mimoriadnu odmenu, respektíve poskytnúť žiadne plnenie z titulu výkonu funkcie. Pokiaľ 

konkrétny člen urobí takéto vyhlásenie dňom zvolenia, nárok na odmenu mu nevzniká. Ak 

urobí takéto vyhlásenie neskôr, týmto dňom mu zaniká nárok na odmenu. Späť vzatím 

vyhlásenia vzniká právo na odmenu prvým dňom bezprostredne nasledujúceho mesiaca po dni, 

kedy bolo toto vyhlásenie doručené sekretariátu SŠZ. 

11) Nie je možné vzdať sa odmeny v prospech iného člena orgánu SŠZ, respektíve inej športovej 

organizácie. Takisto nie je prípustné podmienečné, výhradné vzdanie sa nároku na odmenu.  

12) Ten, kto je členom viacerých orgánov SŠZ, má nárok na odmenu vo všetkých orgánoch, 

ktorých je členom. 

13) Pokiaľ prezident SŠZ a člen VV SŠZ vykonával funkciu len časť štvrťroka, prináleží mu 

odmena v alikvotnej výške.  

14) Odmeny sa vyplácajú výlučne bezhotovostným bankovým prevodom na účet vedený v 

tuzemskej banke alebo pobočke zahraničnej banky. 

15) Odmeny podliehajú zdravotným a sociálnym odvodom a zdaneniu v súlade s príslušnými 

zákonnými predpismi a normami. 

16) Na administratívne účely spojené s vyplatením odmien je každý člen orgánu SŠZ bez 

zbytočného odkladu povinný poskytnúť všetky potrebné údaje sekretariátu - ide najmä o 

oznámenie, v ktorej zdravotnej poisťovni je poistený, či je poberateľom dôchodku alebo má 

zdravotné postihnutie, uvedenie čísla účtu na účely poukazovania odmeny a ďalšie relevantné 

údaje. Každý člen orgánu SŠZ je povinný akúkoľvek zmenu údajov bezodkladne nahlásiť 

sekretariátu SŠZ. 

17) V prípade, ak do konca prvého kalendárneho štvrťroka nebude schválený rozpočet na daný rok, 

výška odmien sa bude posudzovať podľa súm uvedených v rozpočte za bezprostredne 

predchádzajúce obdobie.  

18) Podmienkou pre vznik nároku na odmenu je platné členstvo v SŠZ s uhradeným členským do 

lehoty splatnosti (člen orgánu SŠZ, ktorý by nebol zároveň členom SŠZ, nemôže poberať 

odmenu). Odmena, ktorá bola vyplatená, nemôže byť zo strany SŠZ žiadaná späť. Týmto však 

nie je dotknutá zodpovednosť za škody, spôsobená v súvislosti s výkonom funkcie člena 

orgánu SŠZ. Toto sa týka aj omisívneho konania. 

19) Nárok na odmenu členom orgánov SŠZ zaniká dňom vstupu SŠZ do likvidácie, dňom 

vyhlásenia konkurzu na majetok SŠZ alebo dňom prijatia rozhodnutia NO SŠZ o pozastavení 

účinnosti tejto smernice. 

 

Čl.5 Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto smernica ruší a nahrádza všetky doposiaľ prijaté uznesenia o vyplácaní odmien členom 

orgánov SŠZ.  

2) Táto smernica nadobúda platnosť jej schválením Konferenciou SŠZ s účinnosťou odo dňa 1.1.2021. 

3) Preferovaná komunikácia so SŠZ: 

a) sekretariat@chess.sk, 

b)  vv@chess.sk 

mailto:sekretariat@chess.sk

