
Cestovné náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH 

 
Paušálna náhrada za používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovnej ceste patrí 

osobám podľa § 1 ods. 1 a 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov: 

(t.j.paušálna náhrada zohľadňujúca základnú náhradu za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných 
cestách a náhradu za spotrebované pohonné látky vychádzajúca z priemerných podmienok) 

t.j. najmä zamestnancom v pracovnom pomere; osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru; osobám, ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov SZĽH; osobám, ktoré 

plnia pre SZĽH na základe písomnej zmluvy úlohy 
 

Náhrada za používanie súkromných cestných motorových vozidiel (tzv. „kilometrovné“): 
 
1. Pri ceste z miesta bydliska na zasadnutie odbornej komisie, orgánov SZĽH či zasadnutí organizovaných 

SZĽH (okrem členov VV SZĽH), zraz a konanie reprezentačnej akcie (a späť) a pri použití súkromného 

motorového vozidla majú členovia tejto komisie, orgánov SZĽH, resp. osoby zúčastňujúce sa 
zasadnutí, hráči SR „A“, SR ženy a OH tímu (SR 23), členovia realizačných tímov (okrem 

členov RT SR A) a osoby, ktoré plnia pre SZĽH na základe písomnej zmluvy úlohy nárok na 
preplatenie stanovenej sadzby za 1 km pri obsadení motorového vozidla nasledovne:   

 
              1 osobou  0,14    €/km     
   2 osobami  0,17    €/km  *  (resp. hok. materiál)   
   3 osobami  0,20   €/km  *   
   
Vyššie uvedené náhrady príslušným členom RT (okrem SR A) patria podľa bodu 1. len: 
- v prípade možného postupného vyzdvihnutia ostatných členov RT v spoločnom smere jazdy, a to 

členovi RT, resp. šoférovi z najvzdialenejšieho mesta vzhľadom k miestu zrazu na reprezentačnú akciu, 

a to s toleranciou zachádzky 25 % z jedného smeru jazdy 
- v prípade, že sa členovia RT dostavia na zraz reprezentačnej akcie pri použití súkromného motorového 

vozidla každý samostatne priamo z miesta bydliska, a to z iných smerov jazdy. 
 

Členom RT jednotlivých reprezentácií (okrem SR A) v prípade, že sa dostavia na zraz reprezentačnej 

akcie pri použití súkromného motorového vozidla samostatne z miesta bydliska, i napriek spoločného 
smeru jazdy, prináležia náhrady vo výške hromadnej pravidelnej verejnej dopravy, pričom sa vychádza 

z platného cenníka ŽSR „Obyčajné cestovné“, a to 2. trieda celé cestovné. 
 

Výcvikové tábory reprezentačných družstiev v SR začínajú zvyčajne v deň zrazu o 10,00 hod. ráno. 
 

2. Členovia VV SZĽH (všetky služobné akcie SZĽH, na ktoré sú vyslaní), predseda DR SZĽH, členovia 

realizačného tímu pri SR A a zamestnanci SeSZĽH majú pri použití súkromného vozidla nárok na 
náhradu  0,23– € / km - bez obmedzenia počtu osôb 

 
Hráči SR A, členovia realizačných tímov, členovia VV SZĽH, členovia komisií SZĽH, zamestnanci SeSZĽH 

atď. sa pri dostavení na zraz reprezentačnej akcie, resp. na zasadnutie atď. zvyčajne riadia princípom čo 

najvyššej obsadenosti motorového vozidla v prípade jazdy viacerých osôb z toho istého mesta v rámci SR. 
  

3. V súťažiach riadených SZĽH, resp. organizovaných SZĽH prináležia rozhodcovi stretnutia, ostatným 
rozhodcom, inštruktorovi a videobránkovému rozhodcovi, delegátovi, ktorí vedú súkromné 

motorové vozidlo cestovné náhrady podľa rôznych situácií nasledovne: 

- v prípade dorazenia na dohodnuté miesto vyzdvihnutia pri použití súkromného motorového vozidla 
patrí každému zo šoférov za cestu na dohodnuté miesto vyzdvihnutia z miesta bydliska plná náhrada 

tz. 0,20 €/km 
- v prípade vyzdvihnutia osoby, resp. osôb a pokračovanie v spoločnej ceste na hokejové stretnutie 

jedným súkromným motorovým vozidlom patrí šoférovi za nasledujúcu cestu plná náhrada             
tz. 0,20 €/km, pričom šoférovi, ktorý odparkuje svoje motorové vozidlo v mieste vyzdvihnutia, 

prináleží na základe predloženia dokladu preplatenie náhrady za parkovné 

- v prípade, že sa uvedené osoby nedohodnú a dostavia sa na hokejové stretnutie pri použití 
súkromného motorového vozidla každý samostatne priamo z miesta bydliska, i napriek spoločného 

smeru jazdy (s toleranciou zachádzky 25 % z jedného smeru jazdy), patrí každému šoférovi 
polovičná náhrada tz. 0,10 €/km    

- v prípade, že sa uvedené osoby dostavia na hokejové stretnutie pri použití súkromného motorového 

vozidla každý samostatne priamo z miesta bydliska, a to z iných smerov jazdy patrí každému 
šoférovi plná náhrada tz. 0,20 €/km    

 



*) Na preplatenie kilometrovného má nárok len držiteľ vozidla resp. osoba, ktorá má písomný 

súhlas držiteľa vozidla s použitím jeho cestného motorového vozidla 

 

  
 

Potrebné doklady a údaje na vyplatenie „kilometrovného“: 
 

- vyplnené tlačivo „ Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na služobné účely“ 
schválené SZĽH (t.j. štatutárnym zástupcom SZĽH, resp. ním poverená osoba) 

- v prípade použitia vypožičaného motorového vozidla vyplnené tlačivo „Súhlas držiteľa s použitím jeho 

súkromného cestného motorového vozidla“ 
- prezenčná listina zo zasadnutia odb. komisie SZĽH, orgánov SZĽH, nominácia na reprezentačnú akciu. 

- číslo občianskeho preukazu, číslo VP, číslo TP 

- Počet kilometrov uvádzať v zmysle kilometrovníka používaného pre interné účely SZĽH 

 

Na náhrady vo výške hromadnej pravidelnej verejnej dopravy majú nárok: 
 

➢ osoby, ktoré predložia originál cestovné lístky, resp. letenky a to vo výške pre cestu TAM aj SPÄŤ, 
pričom sa vychádza zo skutočnej ceny cestovného lístka, resp. letenky 

➢ osoby, ktoré nepredložia originál cestovného lístku, resp. letenky pre cestu TAM alebo SPÄŤ, pričom sa 
vychádza z platného cenníka ŽSR „Obyčajné cestovné“, a to 2. trieda celé cestovné   

➢ hráči nominovaní do reprezentácií SR 15, SR 16, SR 17, SR 18, SR 19, SR 20 a hráči „výberov“ (napr. SR 

brankári) pričom sa vychádza z platného cenníka ŽSR „Obyčajné cestovné“, a to 2. trieda celé cestovné, 
zároveň sa prihliada  aj na vek nominovaných – t.j. do 15 rokov to je 2. trieda polovičné cestovné. 

➢ členovia RT jednotlivých reprezentácií (okrem SR A) v prípade, že sa dostavia na zraz reprezentačnej 
akcie pri použití súkromného motorového vozidla samostatne z miesta bydliska, i napriek spoločného 

smeru jazdy, pričom sa vychádza z platného cenníka ŽSR „Obyčajné cestovné“, a to 2. trieda celé 

cestovné. 
 
Zároveň majú členovia odborných komisií,  orgánov SZĽH a prípadne iných zasadnutí organizovaných SZĽH  nárok na 
stravné v zmysle platnej legislatívy, resp. zabezpečenie občerstvenia či stravy na náklady SZĽH, na základe vopred   
dohodnutých podmienok.  

 
Cestovné náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH boli schválené dňa 11.08.2020  v Bratislave a nadobúdajú 
účinnosť od 11.08.2020. Schválením tohto dokumentu stráca platnosť Dodatok č. 9 k vnútropodnikovej smernici o 
účtovaní z 29.05.2009.  

 
 
 
Bratislava, 11.08.2020 

 
            Ing. Baluška Vladimír 
        Ekonomický riaditeľ SZĽH 


