
   

 

 

Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

 

 

 

ZÁPISNICA č. 18 

 

 

 

z rokovania kontrolnej komisie SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.4.2021 o 13,00 hod. 

v priestoroch sekretariátu SZH, Trnavská cesta 37, Bratislava. 

 

Prítomní: PaedDr. Miroslav Jursík, , Ing. Milan Janoška. 

Ospravedlnená: Mgr. Veronika Strížová (protipandemické opatrenia) 

Prizvaná:  Ing. Lucia Janošková 

 

Program: 

 

1. Otvorenie           Jursík  

2. Kontrola uznesení a úloh KK SZH       Jursík  

3. Základné princípy a pravidlá výpočtu vyplácania a  

oprávnenosti cestovných náhrad        Jursík  

4. Smernica SZH o preplácaní cestovných náhrad      Jursík  

5. Kontrola vyplatených cestovných náhrad RD, VV a komisií    všetci  

6. Rôzne  

 

 

K bodu 1 

 

Prítomných privítal a rokovanie otvoril predseda KK SZH p. Jursík.    

 

K bodu 2 

 

uznesenie 3/2-2015 - trvalé 

ostatné uznesenia sú splnené 

 

K bodu 3 

 

Predseda KK SZH informoval prítomných o základných princípoch a pravidlách výpočtu, 

vyplácania  a oprávnenosti cestovných náhrad, v zmysle prednášok Ing. Milana Fiľa, PhD. na  

školení kontrolórov národných športových zväzov a v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. 

o cestovných náhradách (v aktuálnom znení od 1.3.2015) a zákona č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve (v aktuálnom znení od 1.10.2018). 

Kontrolná komisia odporúča aby boli všetci vedúci družstiev a ostatný zodpovedný 

pracovníci, ktorí vyplácajú cestovné náhrady, boli poučený o hore uvedených zákonoch. 

 

 



K bodu 4 

Kontrolná komisia prerokovala: 

 

A, Smernica o vyplácaní cestovných náhrad pre členov realizačných tímov reprezentačných     

družstiev Slovenského zväzu hádzanej (ďalej aj iba „SZH“) zo dňa 07.02.2012. 

 

B, Smernica Slovenského zväzu hádzanej (ďalej aj iba „SZH“) o vyplácaní štartovného 

a cestovného pre hráčky reprezentačného družstva SR v hádzanej zo dňa 07.02.2012 

 

C, Smernica Slovenského zväzu hádzanej (Ďalej aj iba „SZH“) o vyplácaní štartovného 

a cestovného pre hráčov a členov realizačného tímu reprezentačného družstva mužov SR 

v hádzanej zo dňa 10.09.2013 

 

Kontrolná komisia konštatuje, že hore uvedené smernice porušujú smernicu európskeho 

parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o rodovej rovnosti a uplatňovanie zásady 

rovnakej odmeny pre mužov a ženy. 

Zároveň je to aj porušenie antidiskriminačného zákona a Olympijskej charty. 

 

Uznesenie 1/1-2021:  
Upozorniť prezidenta SZH aby zabezpečil úpravu týchto smerníc SZH, tak aby boli v súlade 

z citovanými európskymi smernicani. 

T: 10.5.2021 

Z: predseda KK SZH 

 

K bodu 5 

 Skontrolované: 

VT RD Muži: cestovné - prípravné zápasy od 4.1. – 3.11.2020  

7x cestovné Pavol Polakovič – chýba podpis vedúceho akcie. 

7x Peter Kukučka  

 

VT RD Muži + predkvalifikačný turnaj Luxembursko 2.1. – 13.1.2020 

22x vyúčtovanie cestovných výdavkov. 

1x Zmluva o športovej reprezentácii. 

2x Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Slovenskej športovej reprezentácie 

v hádzanej. 

13x Zmluva o športovej reprezentácii. 

9x Dohoda o pracovnej činnosti. 

 

VT RD Muži: 8.3. – 10.3.2020 Bratislava 

12x vyúčtovanie cestovných výdavkov. 

3x Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Slovenskej športovej reprezentácie 

v hádzanej. 

16x Zmluva o športovej reprezentácii. 

2x Dohoda o pracovnej činnosti. 

 

Testovanie RD Muži: 14.6. – 17.6.2020 Bratislava 

1x Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Slovenskej športovej reprezentácie 

v hádzanej. 

18x Zmluva o športovej reprezentácii. 

8x Dohoda o pracovnej činnosti. 



VT RD Muži: 13.9. – 15.9.2020 Bratislava 

9x vyúčtovanie cestovných výdavkov. 

2x Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Slovenskej športovej reprezentácie 

v hádzanej. 

14x Zmluva o športovej reprezentácii. 

1x Dohoda o pracovnej činnosti. 

 

VT RD Ženy: 21.6. – 27.6.2020 Štrbské pleso 

3x vyúčtovanie cestovných výdavkov - Streicher – 1x bez podpisu 

1x Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Slovenskej športovej reprezentácie 

v hádzanej. 

18x Zmluva o športovej reprezentácii. 

1x Dohoda o pracovnej činnosti. 

 

VT RD Ženy: 27.9. – 3.10.2020 Púchov 

1x vyúčtovanie cestovných výdavkov - Streicher  

3x Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Slovenskej športovej reprezentácie 

v hádzanej. 

21x Zmluva o športovej reprezentácii. 

1x Dohoda o pracovnej činnosti. 

 

VT RD Ženy: 23.11. – 29.11.2020 Bratislava 

1x Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Slovenskej športovej reprezentácie 

v hádzanej. 

20x Zmluva o športovej reprezentácii. 

 

Záver: 

Všetky kontrolované zmluvy a dohody sú v poriadku. 

Vo všetkých vyúčtovaniach cestovných náhrad za použitie vlastného motorového vozidla 

v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ( v aktuálnom znení od 

1.3.2015) chýbajú uzatvorené dohody o použití súkromného motorového vozidla a nie sú 

priložené kópie technického preukazu vozidla, PZP a havarijného poistenia a kópie 

vodičského preukazu fyzickej osoby. Ak je použité motor. Vozidlo, ktoré vlastní iná 

osoba je potrebné to isté a zmluva s vlastníkom, jeho súhlas, že preberá zodpovednosť za 

poškodenie vozidla. 

 

Uznesenie 1/2-2021:  
Upozorniť prezidenta SZH aby zabezpečil úpravu  smernice SZH, o vyplácaní cestovných 

náhrad v zmysle hore citovaných zákonov. 

T: 10.5.2021 

Z: predseda KK SZH 

 

K bodu 6 

 

Predseda KK SZH poukázal na rozpor použitého symbolu SZH na pozvánke na kontrolnú 

komisiu s oficiálnym symbolom doteraz používaným. 

 

Uznesenie 1/3-2021:  

Prerokovať danú problematiku s prezidentom SZH 

Z: 10.5.2021 



Z: predseda KK SZH 

 

 

Rokovanie komisie ukončil jej predseda p. Jursík a prítomným poďakoval za účasť a činnosť. 

 

 

 

 

Zapísal: 

PaedDr. Miroslav Jursík v.r. 

Predseda kontrolnej komisie SZH                                    

 

 

 

Zápisnicu overil: 

Ing Milan Janoška v.r. 

člen kontrolnej komisie SZH 

 

 

Originál s podpismi zapisovateľa a overovateľa zápisnice je uložený na sekretariáte SZH. 

 


