
ZÁSADY POSKYTOVANIA NÁHRAD VÝDAVKOV 
 PRI AKCIÁCH   SLOVENSKÉHO ZVÄZU JUDO 

 
A. Základné ustanovenia: 
 
Táto smernica upravuje, v súlade so Zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, poskytovanie 
cestovných náhrad pri akciách, ktorých usporiadateľom, alebo garantom je Slovenský zväz juda, prípadne ním 
poverený klub, zväz. 
 
B.   Vymedzenie pojmov: 
 
B.1 Pod pojmom akcia sa rozumie najmä: 
a) Majstrovské turnaje, nemajstrovské turnaje, ligové turnaje, turnaje doma a v zahraničí, 
b) pracovné cesty profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov SZJ doma a v zahraničí, 
c) schôdze a zasadnutia vrcholných orgánov SZJ, odborných komisií 
d) sústredenia (VT) SZJ doma a v zahraničí 
 
B.2 Pod pojmom zamestnanec sa rozumie: 
a) zamestnanci SZJ na trvalý pracovný pomer, 
b) predseda SZJ, 
c) volení funkcionári predsedníctva a výkonného výboru SZJ, len v  prípade konania zasadnutí týchto orgánov, 
d) menovaní reprezentační tréneri, 
e) menovaní tréneri Centier talentovanej mládeže (CTM), Zväzového centra prípravy mládeže (ZCPM), 

Stredísk olympijskej príprav (SOP), 
f) členovia odborných komisií v prípade konania zasadnutí týchto orgánov, 
g) rozhodcovia SZJ, 
h) reprezentanti SZJ, 
i) členovia SZJ, 
j) pozvaní SZJ, 
 
B.3 Pod pojmom pracovná cesta sa rozumie: 
- pri domácich pracovných cestách je to nástup na cestu z domu do miesta určenia  a návratu domov, 
- pri zahraničných pracovných cestách od určenia nástupu (zrazu) po miesto ukončenia pracovnej cesty, 
 
B.4 Cestovné náhrady sú: 
- stravné (diéty), podľa časového pásma  
- cestovné, podľa predložených dokladov, 
- ubytovanie, podľa predložených dokladov, 
- vedľajšie výdavky podľa predložených dokladov,  
 
C.   Stravné 
 
C. 1 domáce pracovné cesty: 
 
Stravné pri domácich akciách sa vypláca v zmysle Zákona o cestovných náhradách a jeho následných noviel. 
Nárok na stravné sa člení podľa časového pásma trvania pracovnej cesty: 

a.) od 5 -12 hod.  
b.) od 12 – 18 hod. 
c.) nad 18 hod. 

Pri trvaní pracovnej cesty do 5 hod. nevzniká nárok na náhradu stravného. 
 
- ak má zamestnanec na pracovnej ceste bezplatné stravovanie v celom rozsahu, SZJ mu stravné nevypláca.  
- ak má zamestnanec na pracovnej ceste zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, kráti sa mu stravné zo 

sumy celodenného stravného v časovom pásme nad 18 hod. v zmysle zákona nasledovne: 
a.) Raňajky: 25% 
b.) Obed: 40% 
c.) Večera: 35% 
 

- Pri  domácich Výcvikových táboroch a sústredeniach prepláca SZJ stravnú jednotku na osobu a deň 
maximálne do výšky stravného pre časové pásmo nad 18hod.  

- V prípade vyššej sumy za stravnú jednotku preplatenie SZJ podlieha schváleniu predsedu SZJ 
alebo generálneho sekretára SZJ.  



- Organizátor resp. Vedúci akcie je povinný nahlásiť na Sekretariát SZJ „Návrh akcie“ s uvedením sumy za 
stravnú jednotku.  

- Organizátor akcie je povinný podať „Návrh na akciu“ minimálne 10 dní pred začatím akcie. 
- Všetky „Návrhy na akciu“ a Objednávky podliehajú schváleniu predsedovi SZJ alebo generálnemu 

sekretárovi SZJ. 
 
C. 2  zahraničné pracovné cesty 
 
SZJ vypláca stravné pri zahraničných akciách  v zmysle Zákona o cestovných náhradách a jeho následných 
noviel a to vo výške 50% zo základnej sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 
podľa platného Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre daný rok. 
 
- ak má zamestnanec na pracovnej ceste bezplatné stravovanie v celom rozsahu, SZJ mu stravné nevypláca. 
- ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni 

a.) do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25% z príspevku hradeného SZJ pri 
zahraničných pracovných cestách, 

b.) nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50% z príspevku hradeného SZJ pri 
zahraničných pracovných cestách, 

c.) nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume príspevku hradeného SZJ pri zahraničných 
pracovných cestách.  

- ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, kráti sa mu 
stravné zo sumy vo výške 50% zo sumy uvedenej v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky pre 
daný rok. nasledovne: 
a.) Raňajky: 25% 
b.) Obed: 40% 
c.) Večera: 35% 

 
Pri zahraničných akciách (myslí sa turnaj, výcvikový tábor, sústredenie) SZJ vypláca: 
 
- pri jednodňovej akcii (myslí sa jeden súťažný, alebo tréningový deň v zahraničí) sa stravné nevypláca,  
- pri viac dňových akciách (myslí sa dva a viac súťažných alebo tréningových dní v zahraničí)  vypláca SZJ 

príspevok na stravu max. do výšky 50% zo sumy v cudzej mene uvedenej v Opatrení Ministerstva financií 
Slovenskej republiky pre daný rok.  

- Športovci, zaradení do programov „ Podpora Vybraných športovcov“ MŠ SR alebo SOV nepodliehajú 
Internej smernica poskytovania cestovných náhrad pri akciách Slovenského zväzu judo. 

- Pretekárom nominovaným predsedníctvom SZJ na vrcholové podujatia vypláca SZJ príspevok na stravu 
v plnej výške, pričom môže predsedníctvo SZJ rozhodnúť aj o vyplatení vreckového podľa  Zákona č. 
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a platného Opatrenie Ministerstva financií SR. 

- Na pracovnej ceste patrí zamestnancovi stravné v cudzej mene, v čase trvania cesty mimo územia 
Slovenskej republiky. O čom rozhoduje čas prechodu hraníc, odchodu a príchodu podľa letenky, cestovného 
lístka. Pri prechode viacero krajín sa poskytuje v mene a výške tej krajiny, kde sa zamestnanec zdržuje 
najdlhšie. 

- Základné sadzby v cudzej mene ustanovuje Opatrenie Ministerstva financií SR. 
 
D.  Cestovné 
 
D. 1 domáce služobné cesty 
 
Pre použitie hromadného dopravného prostriedku v rámci Slovenskej republiky platia zásady: 
a) vlak II. trieda, alebo autobus, 
b) ležadlo II. triedy nad 300 km, 
c) Členovia  SZJ do 15 rokov sú povinný si uplatňovať zľavu vo výške  50% z cestovného vlakom II. triedy, 

alebo autobusu.  
d) lietadlo pri domácich akciách v prípade výhodnejšej prepravy, 
 
Motorové vozidlo: 
- použitie motorového vozidla musí byť odsúhlasené pred pracovnou cestou Predsedom SZJ, alebo 

Generálnym sekretárom SZJ,  
 
Preplatenie použitia motorového vozidla: 
- zamestnancovi prislúcha základná náhrada za 1 km nasledovne: 
- - a.) pri preprave 1 osoby - paušálna náhrada vo výške cestovného hromadným dopravným prostriedkom  

(na základe Cenníka pre obyčajné cestovné vlakom II. triedy podľa Železníc Slovenskej republiky) 



- - b.) pri preprave 2 osôb  (vrátane vodiča) paušálna náhrada vo výške 3,00 Sk/km 
- - c.) pri preprave 3 osôb (vrátane vodiča) paušálna náhrada vo výške 5,00 Sk/km 
- - d.) pri preprave 4 - 5 osôb (vrátane vodiča) paušálna náhrada vo výške 6,00 Sk/km 
- - e.) pri preprave 6 - 9 osôb (vrátane vodiča) paušálna náhrada vo výške 9,00 Sk/km 
- na základe objednávky SZJ, podľa fakturácie za poskytnutú dopravu. 
 
Domáce súťaže, domáce sústredenia a akcie s pozvaním SZJ: 
SZJ pri týchto akciách prepláca cestovné z vlastných zdrojov formou zúčtovania: 
- hromadného cestovného vo výške cestovného hromadným dopravným prostriedkom (na základe Cenníka 

pre obyčajné cestovné vlakom II. triedy podľa Železníc Slovenskej republiky), v takomto prípade nie je 
potrebné predloženie cestovných lístkov 

- podľa pravidiel pre použitie motorového vozidla tejto smernice 
 
D. 2 zahraničné pracovné cesty 
 
Pre použitie hromadného dopravného prostriedku na zahraničnú pracovnú cestu platia zásady: 
a) rýchlik II. trieda, alebo autobus, 
b) ležadlo II. triedy  
c) Členovia  SZJ do 15 rokov sú povinný si uplatňovať zľavu vo výške  50% z cestovného vlakom II. triedy, 
alebo autobusu 
b) lietadlo pri zahraničných akciách v prípade výhodnejšej prepravy 
 
Motorové vozidlo: 
jeho použitie musí byť odsúhlasené pred pracovnou cestou, 
Preplatenie použitia motorového vozidla: 
- zamestnancovi prislúcha základná náhrada za 1 km nasledovne: 
- - a.) vodičovi vozidla pri preprave do 3 osôb (vrátane vodiča) paušálna náhrada vo výške 3,00 Sk/km 
- - b.) vodičovi vozidla pri preprave viac ako 3 osôb (vrátane vodiča) paušálna náhrada vo výške 7,00 Sk/km 
- - c.) pri preprave 6 a viac osôb (vrátane vodiča) paušálna náhrada vo výške10 Sk/km 
- na základe objednávky SZJ, podľa fakturácie za poskytnutú dopravu. 
 
E.  Poistenie liečebných nákladov 
 
SZJ zabezpečuje poistenie liečebných nákladov pre všetkých delegovaných účastníkov akcie.  V prípade 
účastníkov akcie na vlastné náklady si títo zabezpečujú poistenie v zahraničí sami, na vlastné náklady. 
 
F. Vyúčtovanie pracovnej cesty 
 
Vyúčtovanie sa musí vykonať do 10 dní po ukončení pracovnej cesty na príslušných tlačivách, ktoré sú súčasťou 
tejto smernice. Na formulároch sa musí rozpísať čas začatia a ukončenia pracovnej cesty, pri zahraničných 
pracovných cestách aj čas prekročenia hraníc.  
V prípade spoločnej akcie viacerých zložiek (Reprezentačné výbery, ZCPM, CTM, SOP) predkladajú tieto 
zložky samostatné vyúčtovania svojich podielových nákladov na danú akciu. 
Vedúci akcie nakladá s prostriedkami SZJ hospodárne a zodpovedne a zodpovedá za správnosť vyúčtovania.  
 
G.  Záverečné ustanovenie 
 
     Záväzný výklad tejto smernice vykonáva Ekonomická komisia Slovenského zväzu judo. Zmeny taríf a náhrad 
podliehajú zmenám a novelizáciám Zákona o cestovných náhradách. Smernica bola prijatá Výkonným výborom 
SZJ dňa 14.12.2007 s platnosťou od 1.1.2008. Táto smernica ruší pôvodnú smernicu “Zásady poskytovania 
náhrad výdavkov pri akciách Slovenského zväzu judo” schválenej 25.1.1993 vrátane neskorších novelizácií. 
 


