
 Príloha č. 1 
 k Smernici č. 7/SZVvZ/2010 
 
 

Sadzby cestovných náhrad v súvislosti s účasťou na odsúhlasených akciách SZVvZ 
 

1. Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel
 
1. 1 Pri použití vlastného cestného motorového vozidla obsadeného najmenej tromi osobami, 

alebo prepravujúceho materiál potrebný na vykonanie akcie, ktorý nebolo možné inak 
prepraviť, sa poskytne náhrada cestovných nákladov vlastníkovi motorového vozidla v 
sume 0,15 EUR za jeden kilometer jazdy z východiskového miesta do miesta konania 
akcie SZVvZ a späť. Akákoľvek iná cestovná náhrada v súvislosti s použitím vlastného 
cestného motorového vozidla alebo prepravovanou osobou je vylúčená. Použitie 
vlastného cestného motorového vozidla musí byť vopred schválené predstaviteľom 
SZVvZ, oprávneným na schválenie poskytnutia tejto náhrady. 

 
1. 2 Ak použité vlastné cestné motorové vozidlo nie je obsadené najmenej tromi osobami 

podľa bodu 1. 1, je prípustné poskytnutie náhrady cestovných nákladov najviac v sume 
do výšky cestovného hromadnou dopravou (autobus, vlak) z východiskového miesta do 
miesta konania akcie SZVvZ a späť. 

 
 
2. Poskytnutie občerstvenia účastníkom akcie
 

Pri akcii SZVvZ (rokovanie rady, školenie, porada, stretnutie) možno poskytnúť v rámci 
rozpočtu akcie občerstvenie účastníkom akcie do sumy 1,5 EUR na zúčastnenú osobu a 
deň. 

 
3. Náhrada stravného
 

Náhrada stravného sa poskytne v rámci rozpočtu akcie SZVvZ najviac do výšky sumy 
ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 
4. Odmena rozhodcom a lektorom
 
4. 1 Pri športovo-brannej akcii, najmä kvalifikačných pretekoch a majstrovstvách SR sa 

poskytne odmena  
a) každému rozhodcovi v rámci rozpočtu akcie SZVvZ v sume najmenej 10 EUR za 

jeden deň; 
b) členom technickej obsluhy v závislosti od rozpočtových možností usporiadateľa 

akcie. 
 
4. 2 Pri školení, seminári a podobnej osvetovo-vzdelávacej akcii poriadanej SZVvZ sa 

aktívnemu lektorovi v rámci rozpočtu akcie poskytne odmena: 
a) pri regionálnej akcii v sume 6,7 EUR za jednu vyučovaciu hodinu; 
b) pri celoštátnej akcii v sume 8,30 za jednu vyučovaciu hodinu. 
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