
 

Smernica o poskytnutí náhrad výdavkov za akcie Slovenského zväzu cyklistiky, o. z. 
 

 

Čl.1 

Táto smernica upravuje v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a 

jeho následných noviel, náhrady pri akciách, ktorých usporiadateľom, alebo garantom je Slovenský zväz 

cyklistiky, o. z.( ďalej SZC), alebo ním poverený klub. 

 

Čl.2 

Akcia - sa rozumie: 

- Majstrovstvá Slovenska, Slovenský pohár 

- Pracovné cesty pracovníkov a poverených členov SZC doma a v zahraničí 

- Zasadnutia orgánov SZC a odborných komisií 

- Sústredenia SZC doma a v zahraničí 

 

Zamestnanec – sa rozumie: 

- zamestnanci SZC v trvalom pracovnom pomere 

- pracovníci na dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti 

- volení funkcionári v orgánoch SZC 

- menovaní reprezentační tréneri 

- menovaní tréneri Centier talentovanej mládeže 

- členovia odborných komisií 

- rozhodcovia SZC 

- reprezentanti SZC 

- jeden zástupca klubu zúčastnený na konferencii SZC 

 

Pracovná cesta – sa rozumie: 

- domáca pracovná cesta je od nástupu z domu do miesta určenia a návratu domov 

- zahraničná pracovná cesta je od určenia nástupu (zrazu) do miesta konania cesty a návratu do 

miesta určenia  

 

Čl. 3 

Vedúci akcie/ pracovnej cesty je povinný vyúčtovať výdavky za akciu/cestu do 10 dní od ukončenia 

akcie/cesty na tlačivách, ktoré sú súčasťou tejto smernice. 

 

Na vyúčtovanie sa  predkladajú tieto doklady : 

- faktúra a objednávka za ubytovanie 

- faktúra a objednávka za stravu 

- stravné (diéty) podľa časového pásma 

- faktúra a objednávka za letenky,  

- Dohodu o použití súkromného motorového vozidla, PHM podľa predložených  

      dokladov 

- ostatné nevyhnutné výdavky podľa predložených dokladov 

- iné daňové doklady 

 

 

 



 

A) Stravné (diéty) 

Domáce pracovné cesty/ akcie: 

   - diéty sa vyplácajú podľa časových pásiem podľa Opatrenia Ministerstva Financií SR: 

   - od 5   – 12 hod. 

   - od 12 – 18 hod. 

   - nad 18 hod.  

Pri trvaní pracovnej cesty do 5 hod. nevzniká nárok na náhradu stravného. 

 

- ak zamestnanec mal počas pracovnej cesty zabezpečené bezplatné stravovanie, kráti sa  

   mu stravné zo sumy za celodenné stravné v časovom pásme nad 18 hod. nasledovne: 

- raňajky 25 % 

- obed     40 % 

            - večera  35 % 

 

Zahraničné pracovné cesty/akcie: 

Stravné sa vypláca podľa Opatrenia Ministerstva financií SR pre daný rok.  

Nárok na diéty má zamestnanec mimo územia SR o čom rozhoduje čas prechodu hraníc, odchodu 

a príchodu podľa letenky, cestovného lístka. Pri prechode území viacerých krajín, sa poskytuje stravné 

v mene a výške tej krajiny, kde sa zamestnanec zdržuje najdlhšie. Stravné sa poskytuje podľa časového 

pásma a to: 

- do 6 hod. vrátane, patrí zamestnancovi 25% dennej diéty 

- nad 6 hod. do 12 hod. patrí zamestnancovi 50% dennej diéty 

- nad 12 hod. patrí zamestnancovi plná denná diéta 

Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste bezplatné stravovanie, kráti sa mu stravné z dennej 

diéty nasledovne: 

- raňajky   25%   

- obed       40%  

- večera    35%  

 

B) Cestovné 

Domáce a zahraničné pracovné cesty/ akcie: 

Pri domácich pracovných cestách v rámci Slovenskej republiky platia zásady: 

- vlak II. triedy od 50 – 200 km 

- vlak I. triedy nad 200 km 

- vlastné motorové vozidlo, po odsúhlasení riaditeľom zväzu, alebo prezidentom SZC na základe  

Dohody o použití súkromného vozidla na služobné účely (príloha č. 1) 

      -    služobné motorové vozidlo SZC si jednotlivé zložky musia rezervovať na sekretariáte 

           SZC včas vyplnením cestovného príkazu (príloha č.2) 

 

Cestovné náhrady si organizátor/pracovník vyúčtuje na tlačive Cestovný príkaz, alebo na tlačive  

Hromadný cestovný príkaz (príloha č. 3) 

 

C) Cestovné poistenie a poistenie liečebných nákladov 

SZC zabezpečuje poistenie liečebných nákladov pre všetkých delegovaných účastníkov počas trvania 

zahraničnej akcie.  

V prípade účastníkov na vlastné náklady, si poistenie zabezpečujú sami. 

 



 

D) Príprava akcie/cesty 

Vedúci akcie je povinný nahlásiť na SZC návrh akcie ( príloha č. 5) s uvedením predbežných   výdavkov 

za ubytovanie, cestovné a stravné minimálne do 10 dní pred akciou, pracovnou cestou, odsúhlasený 

vedúcim zložky. 

 

Poskytnutie zálohy SZC: záloha sa žiada tlačivom Žiadosť o poskytnutí zálohy (príloha č. 6) do výšky 

vypočítaných nákladov na akciu/cestu. Žiadosť sa podáva 10 dní pred uskutočnením cesty. 

 

V prípade, že je na výjazd potrebná autorizácia, požiada o ňu výhradne len predseda komisie alebo 

reprezentačný tréner riaditeľku zväzu emailom vopred. 

 

V prípade potreby rezervácie ubytovania, leteniek, je potrebné dojednať formou zálohovej faktúry, ktorú 

SZC uhradí. 

 

E) Vyúčtovanie pracovnej cesty/akcie 

Vyúčtovanie sa musí zaslať do 10 pracovných dní od ukončenia akcie/cesty, na príslušných tlačivách 

SZC, ktoré sú súčasťou tejto Smernice. Oznámenie o účasti na akcii je povinný oznámiť SZC vedúci 

výpravy aj v tom prípade, že nebolo použité auto zväzu a nebola poskytnutá záloha. Toto vedúci 

výpravy zúčtuje na tlačive Vyúčtovanie akcie (príloha č. 4) 

Na tlačive vyúčtovania sa uvádza názov akcie, miesto a čas začatia a ukončenia, zložka do ktorej akcia 

patrí, počet osôb zúčastnených na akcii/pracovnej ceste v rozdelení: tréner, masér, technik, športovci. 

V prípade poskytnutia zálohy, vyúčtovateľovi akcie SZC uhradí na účet náklady za akciu v celkovej 

výške a vyúčtovateľ vráti na účet zväzu celú zálohu do 3 dní v zmysle Dohody o vrátení zálohy (príloha 

č. 7) 

Ak akcia/cesta nebude vyúčtovaná do 10 pracovných dní, ďalšia cesta, alebo záloha nebude schválená. 

 

Vedúci akcie/pracovník na služobnej ceste nakladá s prostriedkami SZC účelne a hospodárne, 

zodpovedá za správnosť vyúčtovania. 

 

F) Evidencia materiálu 

Podľa požiadaviek odvetvia sú zabezpečené reprezentačné dresy. Reprezentačný tréner každej zložky je 

povinný si viesť evidenciu dresov oproti podpisu. 

Taktiež táto povinnosť je aj pri evidovaní náhradného materiálu na bicykle v každom odvetví v sume od 

300,- Eur, kde zodpovedný za evidenciu je predseda odvetvia. 

 

Čl. 4 

Smernica sa riadi Zákonom o cestovných náhradách a jeho následných novelách, Opatrením 

Ministerstva financií SR o výške stravného na pracovných cestách, Zákonom o účtovníctve a je platná 

odo dňa 1.6. 2015 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  1.6. 2015                                                                   

  


