
Prezídium SZB č.30 

 

Zápis elektronického hlasovania per rollam č. 30 z Prezídia SZB, 

zo dňa 31.5.2022 

____________________________________________________________ 

 

Začiatok hlasovania: 30.5.2022 

Koniec hlasovania: 31.5.2022 do 24:00 

 

Prezidentovi SZB, Viceprezidentom SZB, na schválenie; kontrolór SZB, GS a ŠR SZB na vedomie. 

 V súvislosti so zabezpečením výjazdov ŠŠR SZB P. Kazár v prílohe predkladá návrh na úpravu smernice 

o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách SZB č. 3/2019 v článku 5 bod 

1.3.1 a článku 8.  

  

Doplňujúce informácie:  

-        všetky navrhované úpravy sú v prílohe vyznačené červeným písmom,  
-        aktualizáciou prejde aj logo a zarovnanie textu.  

  

Hlasovanie prebieha podľa Smernice č. 3/2018 o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním. 

 

Uznesenie č.30-22/1 z elektronického hlasovania 

P-SZB neschvaľuje návrh na úpravu smernice o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných 

pracovných cestách SZB č. 3/2019 v článku 5 bod 1.3.1 a článku 8. 

Hlasovanie  

ZA                        2 P. Vozár,  P. Kazár 

PROTI                  1 O.Kosztolányi,   

ZDRŽAL SA         0  

Hlasovali 3 členovia, nehlasovali 4 členovia Prezídia SZB  

V záujme zabezpečenia výjazdov ŠŠR P. Kazár žiada Prezidenta SZB o nový návrh.  

 

Predsedajúci: P. Kazár v.r. 

Zapísal: Z. Donovalová v.r. 

Schválilo P-SZB 31.5.2022 

Originál podpísaný listinný dokument je uložený na sekretariáte SZB 
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PRÍLOHA 

1.3.1 Príspevok na stravovanie nie je stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách. Príspevok na stravovanie je 

refundácia oprávnených výdavkov na stravovanie športovca a športového odborníka do určitej výšky, ktorí sú 

vo vybranom vzťahu voči SZB neumožňujúcom poskytnutie stravného v zmysle zákona o cestovných 

náhradách (t.j. nie v pracovno-právnom vzťahu). Výšku a typ príspevku na stravovanie určuje a schvaľuje 

prezídium SZB. V prípade cestovných náhrad  financovaných z prostriedkov národného športového projektu 

podľa zoznamu športovcov TOP tímu sa za účelom pracovnej cesty vykonanej v súlade so schváleným 

harmonogramom športovej prípravy môže jednať aj o príspevok v zmysle zákona o cestovných náhradách bez 

potreby refundácie oprávnených výdavkov.  

 

Článok 8 
PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE 

 

Zaradenie 
(pre časové pásmo nad 12 

hodín) 

Krajiny strednej a 
východnej Európy a 
východnej poľogule 

Krajiny západnej 
Európy a západnej 

poľogule 

Slovenská 
republika 

Dospelí (>15 rokov) 30 € 45 € 10 € 
Mládež (<15 rokov) 25 € 40 € 10 € 

 
Príspevok na stravovanie je vyplatený ako refundácia do určenej maximálnej výšky voči predloženým 

oprávneným finančnými dokladom – okrem športovcov zaradených na 
zoznam TOP Tímu v súlade so schváleným HŠP: 

 
a) doklad z reštaurácie 

b) doklad z predaja balenej stravy 
c) doklad z nákupu potravín a potravinových doplnkov (vlastná tvorba stravy) 

d) ubytovací doklad (strava je súčasťou ubytovania  príspevok je adekvátne redukovaný podľa 
nasledovnej štruktúry: 

 

1. Ak je na pracovnej ceste osobe preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom 
rozsahu, príspevok na stravovanie sa mu neposkytuje. 

 
2. Ak má osoba na pracovnej ceste preukázané bezplatné stravovanie čiastočne, príspevok na 

stravovanie sa redukuje zo sumy ustanovenej pre daný region a vek v časovom pásme 
nad 12 hodín nasledovne (zaokrúhlene na celé EUR nahor): 

bezplatne poskytnuté raňajky – redukcia o 25%, bezplatne 
poskytnutý obed - redukcia o 40%, bezplatne poskytnutá 

večera - redukcia o 35%, 
bezplatne poskytnuté raňajky a večera – redukcia o 50% 

Zaradenie 
(pre časové pásmo nad 12 

hodín) 

Krajiny strednej a 
východnej Európy a 
východnej pologule 

Krajiny západnej 
Európy a západnej 

pologule 

Slovenská 
republika 

Dospelí (>15 rokov) + 
poskytnuté raňajky (-25%) 

23 € 34 € 8 € 

Mládež (<15 rokov) + 
poskytnuté raňajky (-25%) 

19 € 30 € 8 € 

Dospelí (>15 rokov) + 
poskytnutý obed (-40%) 

18 € 27 € 6 € 
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Mládež (<15 rokov) + 
poskytnuté obed (-40%) 

15 € 24 € 6 € 

Dospelí (>15 rokov) + 
poskytnutá večera (-35%) 

20 € 30 € 7 € 

Mládež (<15 rokov) + 
poskytnutá večera (-35%) 

17 € 26 € 7 € 

Dospelí (>15 rokov) + 
poskytnuté raňajky a večera (- 

50%) 

 
30 € 

 
23 € 

 
5 € 

Mládež (<15 rokov) + 
poskytnuté raňajky a večera (- 

50%) 

 
13 € 

 
20 € 

 
5 € 

 


