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Dodatok č.1  
k 

Smernici o poskytovaní náhrad športových odborníkov  

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu (ďalej aj SZVW) vydáva tento dodatok 

č.1  k Smernici o poskytovaní náhrad športových odborníkov SZVW. 

Predmet úpravy 

Mení sa výška cestovných náhrad v čl. II Cestovné náhrady odsek 4 :  

Pôvodné znenie : 

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, 

 

Nové znenie  :  

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 – 
základná náhrada1 za každý 1 km jazdy pri použití vlastného osobného 
motorového vozidla, 

                                                           
1 Výška je stanovená Opatrením Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR platným v čase pracovnej cesty. 
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iii. kontrolór SZVW- základná náhrada2 za každý 1 km jazdy pri použití 
vlastného osobného motorového vozidla 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 základná náhrada2 za každý 1 

km jazdy pri použití vlastného osobného motorového vozidla 
(iba šoférovi) 

3. individuálna doprava s technikou - základná náhrada2 za každý 
1 km jazdy pri použití vlastného osobného motorového vozidla 

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

 

Tento Dodatok č.1   k Smernici o poskytovaní náhrad športových odborníkov SZVW schválilo 

Zhromaždenie delegátov SZVW  na svojom zasadnutí dňa 13.6.2020 svojím uznesením.  

V Piešťanoch 13.6.2020 

 

 

      

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


