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Zápisnica Č. 44

z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 15. marca 2018 až 16.
marca 2018

(vyhotovená podľa ustanovení Smernice o hlasovaní per rollam prijatej Výkonným výborom SZĽH

dňa 13. novembra 2013)

Hlasovanie Výkonného výboru SZĽH (ďalej len "VV SZĽH") spôsobom per rollam sa konalo na základe
ustanovenia Čl. L bodu II. Smernice o hlasovaní per rollam, podl'a ktorého v neodkladných a odôvodnených
prípadoch môže VV SZĽH prijať uznesenie mimo zasadnutia VV SZĽH spôsobom per rollam, keď z povahy
veci nevyplýva vhodnosť, resp. primeranosť prejednania a rozhodnutia veci iným spôsobom.

lVávrh uznesenia

VV SZĽH schvaľuje oddelenie delegátov zväzu SZĽH a Smernicu pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad

Delegátom zväzu SZĽH

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie, a to od 15. marca 2018 do 16. marca 2018.

Počet všetkých členov VV SZĽH: 11

Počet členov VV SZĽH zúčastnených na hlasovaní: 11

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh: 8

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich PROTI návrhu: O

Počet členov VV SZĽH, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 3

Podl'a Čl. IV. bodu L písm. b) Smernice o hlasovaní per rollam sa na prijatie platného uznesenia SZĽH
vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina členov VV SZĽH a
súčasne v zmysle Čl. IV. bodu Il. Smernice o hlasovaní per rollam s návrhom uznesenia vyslovila súhlas
nadpolovičná väčšina členov VV SZĽH.

Návrh uznesenia bol prijatý

Uznesenie VY SZĽH č. 44/20181PR

VY SZĽH schval'uje oddelenie delegátov zväzu SZĽH a Smernicu pre odmeňovanie a poskytovanie
náhrad Delegátom zväzu SZĽH.

Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov SZĽH.

Vyhotovil: Mgr. Radoslav peciarL
Správnosť overil: Jl.Jľir, Miroslav Valíček



Výpis hlasovaní členov VV SZĽH

hlasovanie per rollam

Meno a Priezvisko Ako hlasoval

Martin Kohút ZA

Dušan Mráz ZDRŽAL SA

Róbert Ľupták ZDRŽAL SA

Miroslav Šatan ZDRŽAL SA

Ivan Droppa ZA

Roman Štamberský ZA

Peter Oremus ZA

František Sucharda ZA

Michal Longauer ZA

Ladislav Gross ZA

Jozef Sttimpel ZA



 
 

Uznesenie Výkonného výboru SZĽH 

 

Výkonný výbor SZĽH prostredníctvom hlasovania spôsobom per rollam dňa 

15.03.2018 schválil v zmysle bodu 3.4.10 písm. t) Stanov SZĽH 

 

Oddelenie delegátov zväzu SZĽH 

v zložení: 

  Ing. Ľuboš Jakubec, vedúci oddelenia 

  Jozef Chocholouš 

  Róbert Svitok 

  JUDr. Mária Faithová 

 

 

V Bratislave, dňa 15.03.2018 

 

 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Martin Kohút v.r.    JUDr. Miroslav Valíček v.r. 

prezident SZĽH     generálny sekretár SZĽH 

 

 



 
 

Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom 
zväzu SZĽH 

 
I. 

Odmena Delegáta zväzu SZĽH za jedno stretnutie riadené SZĽH 
 
Delegát zväzu SZ H má nárok na „odmenu“ za stretnutie a na „preplatenie všetkých 
výdavkov spojených s účasťou na stretnutí“ pri výkone činnosti Delegáta zväzu SZ H a to 
len na stretnutí riadenom SZ H na území SR.  
 
stretnutie medzištátne                                                    150,- € 

stretnutie medzinárodné                                                100,- € 

stretnutie extraligy SR                                                     85,- € 

stretnutie 1. ligy SR                                                         50,- € 

príplatok za stretnutie vopred vyhlásené za rizikové      20,- € 

 

II. 
Náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie 

 

 
1.STRAVNÉ 
Delegátovi zväzu SZ H patrí náhrada výdavkov v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 

2.CESTOVNÉ 
a) Kilometrovné, v súťažiach riadených SZ H, resp. organizovaných SZ H delegovaným 
Delegátom zväzu SZ H, ktorý použije súkromné motorové vozidlo, prináleží cestovná 

náhrada z miesta bydliska do miesta podujatia, náhrada 0,20 €/km pod a Kilometrovníka 
SZ H v platnom znení. 
 
b) Pri použití verejného dopravného prostriedku možno použiť: 
- do 150 km – osobný vlak, rýchlik 2. triedy alebo autobus, 

- do 300 km – rýchlik 1. trieda alebo autobus, 

- nad 300 km – rýchlik 1. trieda alebo autobus. 

 

3.NOCLAŽNÉ 
a) Noc ažné alebo lôžkový vozeň možno účtovať len na základe predloženého dokladu. 
 

b) V prípade vzdialenosti menšej ako 50 km od miesta bydliska nemožno účtovať noc ažné, 
výnimkou je prípad, že Delegát zväzu SZ H je delegovaný aj na nasledujúci deň  v tom istom 

mieste konania zápasu. 

 

 



4. VÝPLATA ODMIEN A NÁHRAD 
a) Z prostriedkov SZ H sa budú centrálne vyplácať náhrady Delegátom zväzu SZ H len za 

súťažné zápasy riadené SZ H a turnaje a zápasy štátnych reprezentačných družstiev všetkých 
kategórií. Náhrady za zápasy ostatných súťaží, za zápasy medzinárodné a priate ské sa účtujú 
a vyplácajú u usporiadate a stretnutia. 
 
b) Zmluvné náležitosti sa spravidla riešia Dohodou o vykonaní práce uzatvorenou medzi 

Delegátom zväzu SZ H a platite om odmeny pod a príslušných ustanovení Zákonníka práce. 

V dohode bude presne špecifikované obdobie výkonu práce, termíny vyplácania (termíny 
vyplácania najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca), príp. ďalšie súvisiace náležitosti. 
 
c) V prípade, ak má Delegát zväzu SZ H záujem riešiť zmluvný vzťah so SZ H 
prostredníctvom Zmluvy o spolupráci pod a ust. § 269 Obchodného zákonníka 

(prostredníctvom faktúry), ktorej predmetom je vykonávanie činnosti športový odborník za 
odmenu, je povinný rešpektovať všetku platnú legislatívu viažucu sa k vzájomnému 

zmluvnému vzťahu so SZ H. V prípade platcu DPH je odmena a náhrada výdavkov uvedená 

v tejto smernici už vrátane DPH. 

 
d) V zápasoch hraných v pracovné dni s úradným začiatkom pred 16. hodinou sa všetky 
odmeny uvedené v tejto smernici zvyšujú o 50%. 

 

III. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SZ H dňa 15.03.2018 a nadobúda 

účinnosť a platnosť dňom jej schválenia. 
2. Smernica pre odmeňovanie delegátov zväzu SZ H prijatá Výkonným výborom SZ H 

dňa 13.09.2017 sa zrušuje. 
 

 

 


