
Finančné ohodnotenie trénerov počas sústredení a pretekov   

  
Ohodnotenie trénerskej podpory na pretekoch môže byť uplatnené len v prípade, ak tréner vykonáva výlučne trénerskú činnosť.  

   

Kvalifikačný 
stupeň 
trénera   

Špecifikácia trénera   Lokalita   

Povinné 
vybavenie 

trénera   
Typ akcie   

Ohodnotenie 
trénera  
€/deň   

Príspevok SZJ 
pre trénera  

 € / deň   
Cestovné   

Zahraničné 
diéty *   

Medzinár.   
Tr.   

Tréner špecialista pre lodné 
triedy - zahraničný   

Medzinárodné 
vody   

Motorák do 5m  
- bojky - video   Zahraničné   160 €   120 €  ANO   NIE   

V.   
FTVŠ vysokoškolské 

vzdelanie 2. a 3. stupňa 
aprobácia jachting   

Tréningy SK a 
medzinárodné 
vody   

Motorák do 5m  
- bojky - video   

Zahraničné   160 €   120 €   ANO   ANO   

Reprezentačné SK   140 €   100 €   ANO   NIE   

Lokálne   100 €   50 €  ANO**   NIE   

IV.   

FTVŠ vysokoškolské 

vzdelanie 1. stupňa  
aprobácia jachting  

Tréningy v SK a 
medzinárodné 
vody  

Motorák do 5m 
- bojky - video  

Zahraničné   120 €   

100 €  

80 €   

80 €  

60 €  

40 €  

ANO   

ANO  

ANO**   

ANO  

NIE  

NIE   
Reprezentačné SK   

Lokálne   

III.   
Tréner s najvyššou 
kvalifikáciou SZJ   

Tréningy SK a 
medzinárodné 
vody   

Motorák do 5m  
- bojky - video   

Zahraničné    120 €   80 €   ANO   ANO   

Reprezentačné SK   100 €   80 €   ANO   NIE   

Lokálne   80 €   30 €    ANO**   NIE   

II.   
Pokročilý tréner s 
kvalifikáciou SZJ   Tréningy v SK   

Malý motorák - 
bojky   Lokálne   60 €   30 €   ANO**   NIE   

I.   Tréner so základnou 
kvalifikáciou SZJ   

Tréningy v 
mieste bydliska   

Malý motorák - 
bojky   

Lokálne   40 €   30 €  ANO**   NIE   

* Nárok na zahraničné diéty vzniká len v prípade, keď strava nie je zabezpečená iným spôsobom (napr. v rámci štartovného  a pod.)   

** Výška cestovného  je  maximálne 20 Eur na jedno lkálne sústredenie (ČTK).   

Informácia – tréner je povinný disponovať certifikátom prvej pomoci .   

   



Finančné ohodnotenie trénerov počas kondičných reprezentačných sústredení   

Kvalifikačný 
stupeň 
trénera   

Špecifikácia trénera   

Povinné vybavenie 
trénera   Ohodnotenie 

trénera €/deň  

Príspevok SZJ 
pre trénera  

 € / deň  
Cestovné   Diéty   

I.-V.   Vedúci sústredenia - organizátor   -   20 €   20 €  -   -   

V.   
FTVŠ vysokoškolské vzdelanie 2. a  
3. stupňa aprobácia jachting   

Športové pomôcky, 
videoprojektor, 

magnetická tabuľa   80 €   40 €   NIE   NIE   

IV.   
FTVŠ vysokoškolské vzdelanie 1.  
stupňa  aprobácia jachting  

Športové pomôcky, 
videoprojektor, 

magnetická tabuľa   
80 €   40 €   NIE   NIE   

III.   Tréner s najvyššou kvalifikáciou SZJ   
Športové pomôcky, 

videoprojektor, 
magnetická tabuľa   

60 €   30 €   NIE   NIE   

II.   Pokročilý tréner s kvalifikáciou SZJ   
Športové pomôcky, 
magnetická tabuľa   40 €   20 €   NIE   NIE   

I.   
Tréner so základnou 
kvalifikáciou SZJ   

Športové pomôcky, 
magnetická tabuľa   30 €   15 €   NIE   NIE   

* Tréneri majú v rámci sústredenia hradené vstupy na športoviská, ubytovanie a stravu podľa zabezpečenia sústredenia.   

* Vedúci sústredenia má príplatok 20 Eur/deň, k výške ohodnotenia v rámci svojej kvalifikácie.   

* Povinné vybavenie trénera:   

V prípade, že tréner nemá povinné vybavenie trénera - SZJ vo vyúčtovaní môže preplatiť náklady na zabezpečenie technického vybavenia.  

V takom prípade sa základ bude znižovať o 30%. Je to považované ako motivácia trénerov k vlastnej samostatnosti.    


