
 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom 

zväzu SZĽH 
 

I. 

Odmena Delegáta zväzu SZĽH za jedno stretnutie riadené SZĽH 

 

Delegát zväzu SZĽH má nárok na „odmenu“ za stretnutie a na „preplatenie všetkých 

výdavkov spojených s účasťou na stretnutí“ pri výkone činnosti Delegáta zväzu SZĽH a to 

len na stretnutí riadenom SZĽH na území SR. 

 

stretnutie seniorov medzištátne     150,- € 

reprezentačné turnaje SR A, SR 20, SR 18, SR ženy A  100,- € 

stretnutia medzinárodné      100,- € 

stretnutie extraligy SR        85,- € 
  stretnutie 1. ligy SR         50,- € 
  stretnutie ostatné           50,- € 

 

príplatok za stretnutie vopred vyhlásené za rizikové 20,- € 

 

 

 

II. 

Náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie 

 
 

1. STRAVNÉ 

Delegátovi zväzu SZĽH patrí náhrada výdavkov v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 
2. CESTOVNÉ 

a) Kilometrovné, v súťažiach riadených SZĽH, resp. organizovaných SZĽH delegovaným 

Delegátom zväzu SZĽH, ktorý použije súkromné motorové vozidlo, prináleží cestovná náhrada 

z miesta bydliska do miesta podujatia, náhrada 0,20 €/km podľa Kilometrovníka SZĽH 

v platnom znení. 

 

b) Pri použití verejného dopravného prostriedku možnopoužiť: 

- do 150 km – osobný vlak, rýchlik 2. triedy aleboautobus, 

- do 300 km – rýchlik 1. trieda aleboautobus, 

- nad 300 km – rýchlik 1. trieda aleboautobus. 

 

 

 

 



3. NOCLAŽNÉ 

a) Nocľažné alebo lôžkový vozeň možno účtovať len na základe predloženéhodokladu. 

 

b) V prípade vzdialenosti menšej ako 50 km od miesta bydliska nemožno účtovať nocľažné, 

výnimkou je prípad, že Delegát zväzu SZĽH je delegovaný aj na nasledujúci deň v tom istom 

mieste konaniazápasu. 

 

 

4. VÝPLATA ODMIEN A NÁHRAD 

a) Z prostriedkov SZĽH sa budú centrálne vyplácať náhrady Delegátom zväzu SZĽH len za 

súťažné zápasy riadené SZĽH a turnaje a zápasy štátnych reprezentačných družstiev všetkých 

kategórií. Náhrady za zápasy ostatných súťaží, za zápasy medzinárodné a priateľské sa účtujú 

a vyplácajú u usporiadateľastretnutia. 

 

b) Zmluvné náležitosti sa spravidla riešia Dohodou o vykonaní práce uzatvorenou medzi 

DelegátomzväzuSZĽHaplatiteľomodmenypodľapríslušnýchustanoveníZákonníkapráce. V 

dohode bude presne špecifikované obdobie výkonu práce, termíny vyplácania (termíny 

vyplácania najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca), príp. ďalšie súvisiacenáležitosti. 

 

c) V prípade, ak má Delegát zväzu SZĽH záujem riešiť zmluvný vzťah so SZĽH 

prostredníctvom Zmluvy o spolupráci podľa 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 SZĽH. 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 SZĽH dňa 11.08.2020 a nadobúda 

účinnosť a platnosť dňom jej schválenia. 

2. Smernica pre odmeňovanie delegátov zväzu SZĽH prijatá Výkonným výborom SZĽH 

dňa 15.03.2018 sa zrušuje.  


