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Úradný oznam ObV Východ SVF č.3 / 2022-2023 z 2.9.2022 

 

 

1.) Licenčný seminár “C“ 
 

licenčný seminár "C" sa uskutoční dňa 6. septembra 2022 o 15:00 hod. v ŠH ZUS aréna, Partizánska 

ul. 6, Žiar nad Hronom. 

Téma: odbitie obojruč spodom s p. Kosekovou. 

 

Na seminár nie je potrebné sa prihlasovať. 

 

-- 

S pozdravom  

Alena Bieliková 

predseda ObV Stred SVF 

 

2.) Stanovenie výšky cestovnej náhrady 
 

S prihliadnutím na schválené Vykonávacie pokyny v časti Rozhodcovia a súčinnosť s klubmi: 

 

"...Pri použití vlastného motorového vozidla bude cestovné vyplatené vo výške 10 % priemernej 

mesačnej ceny PHM (nafta + benzín / 2) za kilometer podľa priemernej ceny PHM vydanej 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci mesiac. Výška cestovnej náhrady bude zverejňovaná 

na mesačnej báze SK SVF." 

 

Sa stanovuje v prípade mesiaca september 2022 výška cestovnej náhrady na 0.18,-€/km. Toto je 

oprávnený účtovať iba ten rozhodca, ktorý reálne použil vlastné motorové vozidlo. 

 

Upozornenie: predmetná výška cestovnej náhrady sa nevzťahuje na súťaže plážového volejbalu. 

 

-- 

Filip Moravčík 

Manažér súťaží SVF / Competitions manager SVF 
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3.) Úprava sumy stravného od 1. 9. 2022 

Chcel by som Vás informovať, že s účinnosťou od 1. 9. 2022 sa na základe Opatrenia č. 281/2022 

Z. z. o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky (viď príloha) menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. 

 

Nové sumy stravného pre časové pásma sú nasledovné: 

• 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 
• 9,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
• 14,50 € pre časové pásmo nad 18 hodín. 

-- 

Filip Moravčík 

Manažér súťaží SVF / Competitions manager SVF 

 

4.) Dotazník k hodnoteniu finálových turnajov mládeže v sezóne 2021/22 
 

Záverom uplynulej sezóny boli po prvý raz usporiadateľmi finálových turnajov mládeže 

jednotlivé Oblastné výbory.  

 

Cieľom dotazníka je vyhodnotenie organizácie týchto turnajov, a to za účelom ich vylepšenia, 

odstránenia nedostatkov, či zapracovania Vašich návrhov na zmeny (ak tieto návrhy budú 

akceptovateľné a reálne aplikovateľné). 

 

Dotazník nájdete na tomto odkaze (https://forms.office.com/r/7RugNd7qhp). 

Dotazník prosím vyplňte najneskôr do 11. 9. 2022. 

 

Vyplnenie je potrebné uskutočniť samostatne pre každý finálový turnaj mládeže, ktorého ste sa 

zúčastnili alebo ktorý ste usporiadali. 

Všetky poskytnuté údaje budú slúžiť výlučne pre vnútorné potreby SVF pre analýzu 

a zhodnotenie finálových turnajov. 

-- 

Filip Moravčík 

Manažér súťaží SVF / Competitions manager SVF 

 

 

https://forms.office.com/r/7RugNd7qhp
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5.) Vyžiadanie podkladov o športovcoch z Ukrajiny 

V zmysle preposlanej správy nižšie, na základe žiadosti od MŠVVaŠ, by som Vás chcel poprosiť o 

informáciu, či vo Vašej oblasti evidujete športovcov z Ukrajiny, ktorí spĺňajú nižšie uvedené 

kritériá - ak áno, tak Vás poprosím o uvedenie počtu týchto športovcov, aby mohla byť 

informácia následne distribuovaná MŠVVaŠ. 

 

Informáciu prosím doručte na moju mailovú adresu do 9. 9. 2022. 

Ďakujem veľmi pekne za súčinnosť. 

 

-- 

Filip Moravčík 

Manažér súťaží SVF / Competitions manager SVF 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Karaba Igor <igor.karaba@minedu.sk> 

Date: 2 Sep 2022, 14:38 +0200 

Subject: Vyžiadanie podkladov o športovcoch z Ukrajiny v športových organizáciách na 

Slovensku 

 

Dobrý deň,  

na základe pripravovanej alokácie finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR pre športové organizácie/kluby na podporu športovej činnosti 

ukrajinských športovcov Vás žiadame o pomoc pri zbere údajov, potrebných ku kvantifikácii 

nákladov športových organizácií (zväzov a klubov), súvisiacich  s podporou ukrajinských 

športovcov na Slovensku, počnúc mesiacom február 2022. Za týmto účelom si Vás dovoľujeme 

požiadať o vyplnenie nižšie uvedenej tabuľky za Vašu organizáciu (vrátane údajov od klubov vo 

Vašej pôsobnosti) a o jej zaslanie v elektronickej podobe na moju dole uvedenú mailovú adresu 

v termíne do 12.09.2022. 

V nižšie uvedenej tabuľke žiadame uviesť počet športovcov z Ukrajiny, ktorí spĺňajú všetky 

nasledovné podmienky: 

• V roku 2022 majú vek do 21 rokov, 

mailto:igor.karaba@minedu.sk
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• Sú prihlásení do školskej dochádzky na Slovensku (kontrola tejto podmienky bude 
prebiehať prostredníctvom systému RIS), alebo sú prihlásení do školskej dochádzky na 
Ukrajine - prostredníctvom systému online vyučovania (dištančného vzdelávania), 

• Disponujú statusom „dočasného útočiska“, 
• Sú registrovaní v športovom klube na Slovensku (kontrola tejto podmienky bude 

prebiehať prostredníctvom systému ISŠ).  

Názov organizácie 

Počet športovcov  v 

organizácii 

Celková suma nákladov na UA 

športovcov (uvedie sa suma v eurách) 

Kontakt zodpovednej 

osoby 

      

Okrem vyššie uvedených podkladov Vás zároveň žiadame o zaslanie súhrnnej informácie 

a  kvantifikácie výdavkov, vzniknutých Vášmu zväzu v roku 2022 v súvislosti s akoukoľvek ďalšou 

podporou športovania ukrajinských športovcov na Slovensku, a to bez ohľadu na to, či ide 

o ukrajinských utečencov alebo nie. 

V týchto podkladoch je potrebné uviesť účel podpory športovania ukrajinských športovcov (napr. 

tréningy, kempy, účasť na podujatí  organizovanom na Slovensku a pod.), druh výdavku (napr. 

ubytovanie, strava ...), počet podporených športovcov, ako aj celkovú sumu oprávnených 

výdavkov zväzu/klubu v r. 2022 

(podľa zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022) na ten-ktorý účel.  

S pozdravom  

Igor Karaba 

odbor športu | sekcia športu 

   

6.) Príloha 
• Úprava sumy stravného od 1. 9. 2022  

“ Stravné od 01.09.2022.pdf“ 

Mgr. Eduard Petruf, v. r.  

SK ObV Východ SVF 


