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Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 

Smernica o poskytovaní náhrad športových odborníkov  

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto smernica o poskytovaní náhrad športových odborníkov  Slovenského zväzu 
vodného lyžovania   a wakeboardingu ( ďalej smernica ), je schválená Zhromaždením 
delegátov  (ďalej ZD) v zmysle Hospodárskej smernice Slovenského zväzu vodného 
lyžovania a wakeboardingu (ďalej SZVW) 

2. Táto smernica bola vypracovaná v súlade so stanovami SZVW a v súlade so: 
a. zákonom o športe č.440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
b. zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
c. zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
d. zákonom č. 406/2011 Z.z. o Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
3. Smernica určuje spôsob poskytovania cestovných náhrad, stravného, ubytovania 

a iných výdavkov účastníkom akcií organizovaných alebo financovaných SZVW.  
4. Účastníkmi akcií organizovaných alebo financovaných SZVW sa rozumejú nasledovné 

osoby: 
a. osoby vymenované alebo zvolené do orgánov SZVW, 
b. rozhodcovia a iný športový odborníci SZVW, 
c. osoby plniace pre SZVW úlohy, ak je to dohodnuté,  
d. a ostatní členovia SZVW. 

5. Akciami SZVW sa rozumejú akcie uskutočňované v rámci zabezpečovania plnenia 
hlavných úloh SZVW uvedené v stanovách SZVW ktoré sú organizované alebo 
financované priamo SZVW. 

6. Jednotlivé akcie sú schvaľované Predsedníctvom SZVW ( ďalej P SZVW). 
7. Preplatenie jednotlivých náhrad nie je právne nárokovateľné a podlieha rozpočtu 

a finančným možnostiam SZVW 

 
 

Článok II. 

Cestovné náhrady 

 

1. Náhradami poskytovanými účastníkom akcií organizovaných alebo financovaných 
SZWV sa rozumejú náhrady v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon CP“) a náhrady vo výške a za podmienok 
uvedených v tejto smernici. 

2. Cestovné náhrady sú vyplácané na základe riadne vypísaného cestovného príkazu 
resp. hromadného CP schváleného poverenou osobou P SZVW a musia byť 
dokladované a doklady musia mať náležitosti účtovného dokladu. 
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3. Cestovnými výdavkami sa rozumejú pre účely tejto smernice náhrady za: 
a. cestovný lístok hromadnej dopravy (autobus, vlak, lietadlo) 
b. výdavky za miestnu hromadnú dopravu 
c. náhrady cestovného pri použití vlastného osobného motorového vozidla ( 

SMV). 
4. Maximálne výšky cestovných náhrad sú určené nasledovne: 

a. hromadná doprava (vlak autobus) – 2. trieda rýchlik vrátane miestenky 
b. vlastné osobné motorové vozidlo –  

i. účastníci a členovia P SZVW pri zasadnutí orgánov a komisií SZVW – 2. 
trieda rýchlik vrátane miestenky, 

ii. generálny sekretár a členovia P SZVW pri vykonávaní úloh pre SZVW – 
0,183€/km, 

iii. kontrolór SZVW- základná náhrada1 a náhrada za spotrebované 
pohonné hmoty 

iv. Športoví odborníci nominovaní na akcie financované a organizované 
SZVW: 

1. individuálna doprava - 2 trieda rýchlik vrátane miestenky   
2. pri preprave 2 a viac rozhodcov – 0,183€/km (iba šoférovi) 
3. individuálna doprava s technikou - 0,183€/km 

c. letenka – použitie leteckej prepravy musí byť vopred odsúhlasená 
predsedníctvom SZVW. V zmysle hospodárneho vynakladania finančných 
prostriedkov, 

 
5. Podmienky použitia vlastného osobného  motorového vozidla : 

a. podpísaná dohoda o použití MV, 
b. kópia TP, 
c. kópia o zaplatení  zákonného a havarijného poistenia. 

6. Pri vyplácaní cestovného podľa ceny 2. triedy rýchlika vrátane miestenky sa dohoda 
o použití OMV nevyžaduje.  

 

Článok III. 

Stravné a občerstvenie 

1. Účastníkom akcií organizovaných, alebo financovaných SZVW uvedených v čl. I, ods.4 
je možné poskytovanie stravného, ak je to dohodnuté, podľa zákona o Cestovných 
náhradách č. 283/2002 Z.z. v platnom znení  a to v maximálnej výške platného 
opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pri tuzemských cestách 
a platného opatrenia Ministerstva financií SR pri zahraničných pracovných cestách. 

2. Ak je účastníkom akcie zabezpečená strava organizátorom, alebo priamo SZVW 
stravné sa nevypláca. 

3. Pri poradách a zasadnutiach orgánoch SZVW je možné poskytnúť drobné občerstvenie 
osobám p. čl. I, ods. 4, ak je to dohodnuté. Občerstvenie nie je náhrada za stravné. 

4. Pri zasadnutí na ZD SZVW, ktoré sa uskutočňuje raz ročne, je dohodnuté zabezpečenie 
občerstvenia a stravy pre zúčastnených delegátov členských klubov SZVW. 

 

                                                           
1 Výška je stanovená Opatrením Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR platným v čase pracovnej cesty. 
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Článok IV. 

Náhrada výdavkov za ubytovanie 

1. Ak je to dohodnuté, účastníkom akcií organizovaných alebo financovaných SZVW  
podľa čl .I, ods. 4, na území SR alebo v zahraničí, na ktoré sú delegovaní, je možné 
preplatiť výdavky za ubytovanie na základe predloženého dokladu z ubytovacieho 
zariadenia v mieste konania podujatia. 

2. Maximálna výška nákladov na ubytovanie je: 
a. ubytovanie na území SR  - 30€ / noc, 
b. ubytovanie v zahraničí – 50€/ noc, 
c. ak nie je preukázateľne možné zabezpečiť ubytovanie v danom čase a mieste 

za týchto podmienok môže P SZVW individuálne schváliť vyššie výdavky na 
ubytovanie. 

3. Ak ubytovanie zabezpečuje SZVW pre všetkých účastníkov na náklady SZVW, nemôže 
účastník akcie uplatniť náhradu za ubytovanie v inom ubytovacom zariadení. 

 

Článok V. 

Ostatné výdavky a poistenie 

1. Členovia a účastníci podľa čl.I bod 4 vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu sú povinní 
si uzavrieť cestovné poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie. Cestovné 
poistenie môže byť preplatené SZVW na základe schválenej žiadosti účastníka P SZVW. 

2. Nominovaným účastníkom podľa čl.I bod 4/b patrí paušálna náhrada za oblečenie 
a iné osobné vybavenie vo výške 10€/kal. deň výkonu činnosti. 

3. Ak je to vopred dohodnuté môže byť nominovanému účastníkovi podľa čl. I bod 4 
zapísanému v informačnom systéme športu SR podľa osobitného predpisu2 vyplatená 
náhrada za stratu času dobrovoľníka za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej 
činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy3platnej pre daný rok. 
Túto náhradu je možné vyplatiť iba za splnenia všetkých zákonných povinností 
vyplývajúcich právnych predpisov4. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenie 

1. Túto smernicu schválilo ZD SZVW na svojom zasadnutí dňa 27.4.2019 svojim 
uznesením. 

2. Je platná pre všetkých členov SZVW a nadobúda účinnosť a právoplatnosť dňom 
schválenia. K danému dňu končí platnosť doterajšej smernice, ktorá upravovala 
náležitosti uvedené v tejto smernici. 

3. Tento dokument je možné meniť alebo dodatkovať  iba schválením ZD SZVW 

 

                                                           
2 § 80 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. 
3 § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 
4 Zákon č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov, Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. 


