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Rada SRZ v súlade  s  § 7 ods. 2 a 3  Stanov  SRZ vydáva túto „Smernicu o odmeňovaní 

funkcionárov a členov SRZ“ (ďalej len Smernica). 

 

                                                                  I. 

                                  Tvorba finančných prostriedkov na odmeňovanie 

                                              funkcionárov a členov SRZ 

 

1. Objem finančných prostriedkov určených na mzdy a odmeňovanie funkcionárov 

a členov SRZ  podľa tejto Smernice vrátane zákonných odvodov nesmie byť väčší, 

ako súhrn týchto ročných príjmov zložiek, ktoré zostavujú rozpočet najmä z: 

- výnosy z členských príspevkov a zápisného 

- výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti ( prenájmy, predaj produkcie, 

výrobkov....) 

- výnosy z kapitálového majetku 

- iné výnosy  

 

2. Finančné prostriedky určené na výplaty a odmeňovanie funkcionárov a členov SRZ sú 

súčasťou rozpočtu SRZ a podliehajú schváleniu Radou SRZ. Finančné prostriedky 

určené na výplaty a odmeňovanie funkcionárov a členov OZ SRZ  sú súčasťou 

rozpočtu a podliehajú schváleniu výročnej schôdze ( mestskej konferencie) OZ SRZ. 

 

                                                      II. 

            Spôsob a formy odmeňovania funkcionárov a členov SRZ  

     

1. Za práce spojené s výkonom funkcie môže funkcionár (člen SRZ) poberať: 

- mzdu vyplývajúcu z pracovného pomeru uzatvoreného v zmysle  Zákonníka práce  

- odmenu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

uzatvorenú   v zmysle Zákonníka práce 

 

2. Na práce vykonávané pre organizačnú zložku nad rámec funkčných povinností môže 

byť s funkcionárom  alebo členom SRZ uzatvorená „Zmluva o dielo“ podľa 

Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. 

 

3. Za mimoriadne práce v štatutárnych orgánoch SRZ a výnimočnú aktivitu člena SRZ 

môže byť udelená mimoriadna odmena: 

Členovi ústredných orgánov zväzu: 

- prezident SRZ   ...........................................................................6.000.-eur/ročne 

- viceprezident Rady SRZ .............................................................  600.-eur/ročne 

- člen Rady SRZ ..............................................................................450.-eur/ročne 

- predseda Kontrolnej komisie SRZ(KK)....................................... 600.-eur/ročne 

- predseda Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ  (DK)..................600.-eur/ročne 

- člen KK a DK ...............................................................................450.-eur/ročne   

-     predseda pracovnej komisie Rady SRZ........................................200.-eur/ročne 

-    člen pracovnej komisie Rady SRZ ................................................100.-eur/ročne       

           ( s plnením pre všetky kategórie v ½ k 30.6. a 30.12. kalendárneho roka)  

 

.  
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4. Pri výpočte výšky  mimoriadnej odmeny sa zohľadňuje účasť funkcionára na 

zasadnutiach ústredných orgánov zväzu a komisii podľa prezenčných listín. Za každú 

neúčasť  na zasadnutí bude výška odmeny krátená o 15% a za neúčasť na zasadnutí 

komisie o 15%.  

          

5. O výške mimoriadnej odmeny tajomníkovi SRZ rozhoduje štatutárny orgán - Rada 

SRZ 4x za kalendárny rok, na základe pracovných výsledkov a na návrh prezidenta 

SRZ.  

 

                                             

6. Za mimoriadne práce v štatutárnych orgánoch OZ SRZ a výnimočnú aktivitu člena 

SRZ môže byť udelená mimoriadna odmena: 

 

Členovi orgánov OZ SRZ: 

 

Typ organizácie        Počet členov       Odporúčaný limit min. odmeny 

   SRZ- MO                  do 500                             300.-eur/rok 

         SRZ-MO                  do 1000                            600.-eur/rok 

         SRZ-MO, MsO        do 2000                            800.-eur/rok  

         SRZ MsO               nad 2000                          1200.- eur/rok               

    ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Odporúčané limity mimoriadnych odmien funkcionárov SRZ sú navrhnuté ako čistý 

príjem. 

 

7. Mimoriadnu odmenu členovi OZ SRZ udeľuje na základe rozhodnutia výbor OZ SRZ. 

 

8. O forme odmeňovania, uzatváraní pracovných zmlúv s funkcionármi SRZ, výške 

výplat a odmien pre funkcionárov SRZ a členov SRZ, ako aj spôsobe ich výplaty 

rozhodujú štatutárne orgány (Rada SRZ , výbor organizačnej zložky) v súlade s touto 

Smernicou a všeobecne záväznými predpismi. 

                                                           

                                                             III. 

                                             Záverečné ustanovenia 

    

1. Touto Smernicou sa ruší Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov základných 

organizácii SRZ č. 2282/523/11-OO. 

2. Smernica bola prerokovaná a schválená Radou SRZ dňa  7. marca 2020          

a nadobúda účinnosť dňom1. apríla 2020. 

       

           

                                                                

       Slovenský rybársky zväz 

        Rada Žilina 


