
SMERNICA O CESTOVNÝCH
NÁHRADÁCH

Edícia 2020/1



 

1  Smernica o cestovných náhradách  Edícia 2020 

 

 

SMERNICA O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH 
(ekonomická smernica) 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1.1. 

Smernica Slovenského zväzu florbalu (ďalej len SZFB) o cestovných náhradách sa vzťahuje 

na: 

a) účastníkov podujatí organizovaných SZFB, 

b) hráčov SZFB pôsobiacich v zahraničných družstvách mimo územia ČR, pokiaľ sa takýto 

hráč zúčastní podujatia ako hráč / člen reprezentačného družstva. 

1.2. 

Pod podujatiami sa na účely tejto smernice rozumejú: 

a) konferencia (členská schôdza) SZFB,  

b) zasadnutie Prezídia SZFB,  

c) zasadnutie Kontrolnej  komisie SZFB,  

d) zasadnutie komisií SZFB,  

e) pracovné cesty schválené orgánmi SZFB,  

f) pracovné cesty rozhodcov, delegátov a členov Prezídia na športové podujatia konané 

SZFB,   

g) pracovné cesty realizačného tímu reprezentačných družstiev SR počas akcií RD SR, 

h) pracovné cesty štatutárov SZFB na zahraničné podujatia konané IFF, národnými 

florbalovými federáciami alebo inými organizáciami. 

 

Článok 2 

Poskytovanie náhrad 

2.1. 

Účastníkom podujatí v zmysle článku 1, ods. 1.2., patria náhrady za: 

a) preukázané cestovné výdavky 

b) stravné  

c) preukázané výdavky na ubytovanie 

2.2. 

Zamestnancom SZFB patria náhrady podľa účinného zákona o cestovných náhradách. 

 

Článok 3 

Náhrady cestovných výdavkov 

3.1. 

Účastníkom podujatí konaných na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa poskytujú 

náhrady len za preukázateľné cestovné výdavky nasledovne: 



 

2  Smernica o cestovných náhradách  Edícia 2020 

a) pri použití prostriedkov hromadnej dopravy (vlak, autobus, lietadlo) sa vyplatí náhrada 

zodpovedajúca cene cestovného lístka vrátane miestenky po predložení originálov 

cestovných lístkov 

b) výdavky na miestnu hromadnú dopravu použité na prepravu do miesta podujatia a 

späť sa vyplatia po predložení originálov cestovných lístkov 

c) pri použití súkromného osobného cestného motorového vozidla na podujatia v zmysle 

článku 1 sa poskytne paušálna náhrada vo výške 0,15 € za 1 km jazdy 

d) na použitie súkromného osobného cestného motorového vozidla musí dať písomný 

súhlas prezident, alebo generálny sekretár SZFB  

3.2. 

K vyúčtovaniu cesty v zmysle článku 3, ods. 3.1., písm. c), účastník priloží fotokópiu 

technického preukazu vozidla a platného dokladu o zaplatení povinného zmluvného poistenia 

motorových vozidiel.   

3.3. 

Hráčom SZFB pôsobiacim v zahraničných družstvách v zmysle článku 1, ods. 1.2., písm. b), 

patria na základe predložených platných cestovných lístkov hromadnej dopravy (lietadlo, vlak, 

autobus, ...) cestovné náhrady vo výške 100% preukázateľných nákladov na cestu do miesta 

bydliska, resp. prechodného bydliska a späť z dôvodu účasti na oficiálnych podujatí 

reprezentačného družstva SR. 

 

Článok 4 

Stravné 

4.1. 

SZFB ako organizátor podujatia môže pre účastníkov zabezpečiť bezplatné stravovanie podľa 

aktuálnych finančných možností nasledovne: 

a) ak podujatie trvá v jednom kalendárnom dni 5 - 12 hodín, je možné poskytnúť 

stravovanie do sumy 4,20 € / osoba a občerstvenie 

b) ak podujatie trvá v jednom kalendárnom dni 12 - 18 hodín, je možné poskytnúť 

stravovanie do sumy 6,30 € / osoba a občerstvenie 

c) ak podujatie trvá v jednom kalendárnom nad 18 hodín, je možné poskytnúť stravovanie 

do sumy 9,80 € / osoba a občerstvenie 

4.2. 

Sadzby stravného (diéty) sú v súlade so  zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

V prípade  zmeny sadzby stravného (diéty) na tuzemské a zahraničné cesty, platia sadzby 

podľa opatrenia MPSVaR SR č. 53/2010 Z.z., Opatrenia MF SR č. 472 Z. z., v znení neskorších 

predpisov. V prípade zmeny stravného platí výška stravného v zmysle platnej sadzby 

aktuálneho znenia zákona o cestovných náhradách. 

4.3. 

Pre zamestnancov SZFB platia ustanovenia podľa § 5 ods. 2, zákona č. 283/2002 Z. z., zákona, 

č. 475/2008 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 5 

Náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie 

5.1. 

Účastníkovi podujatia organizovaného SZFB sa preplatia výdavky na ubytovanie do výšky 20,00 

€/noc na základe preukázateľného dokladu. 
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5.2. 

Ak je spoločne ubytovaných viac účastníkov toho istého podujatia a poplatok zaplatí jeden z 

nich v úhrne, výdavky za ubytovanie sa preplatia na základe preukázateľného dokladu len 

tomuto účastníkovi. 

5.3. 

Ak je pre účastníkov podujatia zabezpečené ubytovanie na náklady SZFB, účastník podujatia 

si nemôže uplatniť náhrady za ubytovanie, aj keby by bol ubytovaný v inom zariadení. 

 

Článok 6 

Vyúčtovanie náhrad 

6.1. 

Vyúčtovanie náhrad účastník podujatia predkladá na predpísanom tlačive na sekretariáte SZFB 

najneskôr do 30 dní odo dňa uskutočnenie podujatia.   

6.2. 

V prípade poskytnutia preddavku na cestovné náhrady je účastník povinný vykonať 

vyúčtovanie do 10 pracovných dní na predpísanom tlačive určeného pre vyúčtovanie podujatia. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

7.1. 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. 

januára 2020. Ku dňu 31. decembra 2019 končí platnosť doterajšej smernice „Smernica 

o cestovných náhradách“. 

7.2. 

Výnimky nad rámec tejto smernice schvaľuje Prezídium SZFB.  


