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Smernica č. 1/2014 

rektora  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
o postupe pri uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest zamestnancov

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Bratislava 
apríl 2014 

Táto smernica určuje postup pri  žiadosti o zahraničnú pracovnú cestu zamestnancov 
Slovenskej  zdravotníckej univerzity v Bratislave  (ďalej  len  „SZU“),  jej  schvaľovaní,  realizácii 
a vyhodnocovaní  a  upravuje  poskytovanie  cestovných  náhrad  v zmysle  znenia  Zákona 
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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I. 
Vymedzenie pojmov 

 
Zahraničná  pracovná  cesta  (ďalej  len  „ZPC“)  je  čas  pracovnej  cesty  v zahraničí, 

vrátane výkonu práce v zahraničí, do skončenia tejto cesty.  
 

II. 
Postup podania žiadosti a schválenia  zahraničnej pracovnej  cesty 

 
Zahraničná pracovná  cesta  je  súčasťou polročného   plánu  zahraničných pracovných 

ciest,  ktorý  predkladajú  vedúci  organizačných  útvarov  rektorátu  a  dekani  fakúlt  Referátu 
medzinárodných  vzťahov  a  zahraničných  pracovných  ciest  vždy  ku  dňu  1.  12.  a 1.  5.  na 
nasledujúci kalendárny polrok. Plán ZPC na nasledujúci kalendárny polrok  schvaľuje  rektor 
SZU. 

Rektor môže  výnimočne  schváliť  ZPC  nezahrnutú  v  pláne  na  príslušný  kalendárny 
polrok  na  základe  odôvodneného  písomného  návrhu  na  jej  uskutočnenie  predloženého 
najneskôr  3  týždne  pred  jej  začatím.  Lehota  je  stanovená  s ohľadom  na  spracovanie 
finančných operácii Štátnou pokladnicou. 

Zamestnanec SZU po predchádzajúcom súhlase (podpise) bezprostredného vedúceho 
predloží Referátu medzinárodných vzťahov a zahraničných pracovných ciest vyplnenú žiadosť 
o zahraničnú  pracovnú  cestu  (ďalej  ZPC  ‐  príloha  č.1)  odsúhlasenú  oprávnenou  osobou 
(vedúcim  oddelenia,  vedúcim  projektu,  vedúcim  katedry  a  dekanom  fakulty)  zahrnutou  v 
pláne ZPC na príslušný kalendárny polrok. 
Na žiadosti zamestnanec  uvedie, či ide alebo nejde o výkon práce v prospech iného subjektu 
a honorovanie výkonu z cudzích zdrojov, nezahrnutých v rozpočte SZU.  
Pri financovaní z vlastných zdrojov univerzity sa zamestnanec vysiela na ZPC  len pri aktívnej 
účasti. 
V prípade financovania cesty z prostriedkov grantu zamestnanec uvedie, že cesta je hradená 
z prostriedkov  grantu  v súlade  s obsahom  a rozpočtom  projektu.  Zamestnanec  vyslaný  na 
ZPC z projektov / grantov sa riadi metodikou finančného riadenia projektu / grantu a vedúci 
projektu / grantu je zodpovedný za dodržanie rozpočtu, efektivitu a hospodárnosť. 
 

Žiadosti  o schválenie  ZPC  sa  predkladajú  spolu  s prílohou  ktorú  tvorí  zahraničná 
korešpondencia  (pozvánka,  program,  doklady  potrebné  k úhrade  kongresových  poplatkov, 
ubytovania a pod.). V zdôvodnení cesty je treba uviesť či ide o aktívnu (vyznačiť v programe) 
alebo pasívnu účasť. Žiadosť  sa predkladá aj v tom prípade, ak  zahraničnú pracovnú  cestu 
SZU  nefinancuje.  Zamestnanci  SZU  uvádzajú  ako  prvého  zamestnávateľa  Slovenskú 
zdravotnícku univerzitu.  

Zahraničné  pracovné  cesty,  vyplývajúce  z členstva  SR  v medzinárodných 
organizáciách  (SZO,  Rady  Európy, OSN  a  i.),  zo  záväzkov  vlády  SR  v rámci  Európskej  únie 
v oblasti zdravotníctva, z medzinárodných zmlúv a z priameho záujmu ministerstva schvaľuje 
minister zdravotníctva SR a predkladajú sa na osobitných tlačivách MZ SR. 

 
Referát medzinárodných  vzťahov  a  zahraničných  pracovných  ciest  vedie  evidenciu 

žiadostí  o  ZPC.  Je  povinný  žiadosti  o ZPC  číslovať  v  chronologickom  rade  podľa  dátumu 
uskutočnenia ZPC na každý kalendárny rok samostatne. V evidencii je povinný uvádzať : 
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a) číslo interného strediska 
b) číslo žiadosti o ZPC 
c) mená a priezviská zamestnancov, ktorí sa ZPC zúčastnia  
d) cieľ cesty  
e) termín uskutočnenia ZPC 
f) dôvod uskutočnenia ZPC 
g) druh dopravy  
h) funkcia žiadateľa  
i) dátum narodenia žiadateľa 
j) bydlisko žiadateľa  
k) kontakt  
l) spolucestujúci  

 
Po  vykonaní  predbežnej  finančnej  kontroly  (podľa  §9  zákona  502/2001  Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) postúpi 
kvestor  žiadosť  o ZPC  na  schválenie  rektorovi.  Následné  rozhodnutie  o schválení  resp. 
neschválení  ZPC  rektorom  oznámi  Referát  medzinárodných  vzťahov  a  zahraničných 
pracovných ciest zamestnancovi SZU. Pokiaľ bola žiadosť schválená Referát medzinárodných 
vzťahov  a  zahraničných  pracovných  ciest  oznámi  zamestnancovi  aj  prípadné  ďalšie 
podmienky vykonania ZPC. 

Pred  vycestovaním  je  účastník  ZPC  povinný  uzatvoriť  poistenie  na  nevyhnutné 
liečebné náklady v zahraničí, pokiaľ ho komerčne nepoistí SZU.  

 

III. 
Realizácia a náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste 

 
Zahraničná pracovná cesta  sa môže  realizovať  len po  jej  schválení a  za podmienok, 

ktoré boli vopred dohodnuté. Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patrí 
náhrada  do vopred určenej výšky finančných nákladov: 

 
a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov, 
b) náhrada  preukázaných  výdavkov  za  ubytovanie,  pričom  sa  vychádza  zo  zásady 

maximálnej hospodárnosti, 
c) stravné, 
d) náhrada preukázaných nevyhnutných vedľajších výdavkov, 
e) náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané 

Svetovou zdravotníckou organizáciou pri vyslaní SZU do tropických oblastí alebo do 
inak zdravie ohrozujúcich oblastí,  

f) náhrada preukázaných poplatkov, súvisiacich s účasťou na podujatí v zahraničí (napr. 
kongresový poplatok, účastnícky poplatok a pod.), 

g) náhrada preukázaných poplatkov za vízum, 
h) náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v 

zahraničí; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ. 
 
  Zahraničná pracovná cesta hradená z projektov a grantov sa riadi smernicami 
a usmerneniami daného projektu. Pri projektoch MZ sa riadia smernicou MZ č. 20 (Vestník 
MZ SR 2010). 
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Cestovné 
 

Pri použití hromadného dopravného prostriedku diaľkovej prepravy patrí 
zamestnancovi náhrada preukázaných cestovných výdavkov.  

Ak zamestnancovi je vopred  povolené použitie osobného motorového vozidla vzniká 
mu nárok na náhradu vo výške zodpovedajúcej cene cestovného  lístku pravidelnej verejnej 
dopravy,  v odôvodnených  prípadoch  náhrada  preukázaných  výdavkov  za  pohonné  látky 
podľa  spotreby  uvedenej  v technickom  preukaze.  Zamestnanec  je  povinný  preukázať 
zamestnávateľovi  úhradu  zákonného  poistenia  motorového  vozidla  v  zmysle  osobitného 
zákona  a  havarijného  poistenia,  na  súkromné  motorové  vozidlo,  na  ktorom  bude  ZPC 
uskutočnená na obdobie, v ktorom bude uskutočnená.  

 Základná tabuľková náhrada za  l km jazdy v zmysle platného opatrenia sa poskytuje 
iba u vopred takto  schválených ciest.  
 
Stravné 
 

Pri  zahraničnej  pracovnej  ceste  patrí  zamestnancovi  za  každý  kalendárny  deň 
zahraničnej pracovnej cesty stravné:   

 
a) do 6 hodín      ‐  25  %  základnej sadzby stravného 
b) nad 6 hodín až 12 hodín  ‐  50  %  základnej sadzby stravného 
c) nad 12 hodín       ‐         100  %  základnej sadzby stravného 

 
Ak  zamestnanec,  ktorému  častá  zmena  pracoviska  vyplýva  z osobitnej  povahy 

povolania,  vykoná  počas  dvoch  po  sebe  nasledujúcich  kalendárnych  dní  ZPC,  ktorá  trvá 
celkovo menej  ako  6    hodín,  patrí  zamestnancovi  stravné  v sume  25 %  základnej  sadzby 
stravného.  Základné  sadzby  stravného  ustanovujú  opatrenia,  ktoré  vydáva  Ministerstvo 
financií SR.    

 
Rozhodujúcou  dobou  pre  vznik  nároku  na  stravné  je  prechod  slovenskej  štátnej 

hranice  a  pri  leteckej  preprave  z   Bratislavy,  prípadne  iného mesta  na  území    SR,  odlet 
a prílet  lietadla podľa  letového poriadku. Ak meškanie  lietadla má  za následok predĺženie 
zahraničnej pracovnej  cesty  je  zamestnanec povinný predložiť doklad  (potvrdenie  leteckej 
spoločnosti o meškaní). 
 

Ak  má  zamestnanec  na  zahraničnej  pracovnej  ceste  poskytnuté  bezplatné 
stravovanie,  alebo  ak  je  stravovanie  zahrnuté  v účte  za  ubytovanie  alebo  v kongresovom 
poplatku, stravné sa mu neposkytuje.  
Ak  má  poskytnuté  bezplatné  stravovanie  čiastočne,  alebo  ak  je  čiastočne  stravovanie 
zahrnuté v účte za ubytovanie alebo v kongresovom poplatku, stravné sa mu kráti o 25 % za 
poskytnuté  raňajky,  40%  za  poskytnutý  obed  a 35 %  za  poskytnutú  večeru  z ustanovenej 
sumy stravného.   
 
Ubytovanie 
 

Výšku  skutočných  výdavkov  za  ubytovanie  je  zamestnanec  povinný  doložiť 



 
 
 

5 

originálnym dokladom o jeho úhrade s podpisom a pečiatkou. Doklad musí obsahovať počet 
nocí, osôb,   cenu ubytovania za  l noc a  informáciu o tom, či sú v cene ubytovania zahrnuté 
raňajky. Ak ubytovacie zariadenie nevydáva doklady obsahujúce všetky uvedené skutočnosti, 
je povinný doložiť  tieto  skutočnosti  samostatným potvrdením ubytovacieho  zariadenia. Pri 
výbere ubytovania musí byť dodržaná zásada maximálnej hospodárnosti.  
 
 
Nevyhnutné vedľajšie výdavky  

 
Zamestnancovi  vyslanému  na  zahraničnú  pracovnú  cestu  sú  priznané  preukázané 

nevyhnutné vedľajšie výdavky spojené s výkonom práce: 
 

a) odôvodnene  nutné  medzimestské  a  medzištátne  telefónne  a  telefaxové  poplatky 
preukázateľne  súvisiace  s plnením pracovných povinností na  zahraničnej pracovnej 
ceste 

b) medzimestské  a  medzištátne  cestovné  v krajinách  pobytu,  ak  cestovné  lístky 
(prípadne letenky) nemohli byť zakúpené pred vycestovaním v tuzemsku 

c) poplatky za vstup na letisko 
d) parkovacie  poplatky  pri  použití  služobného motorového  vozidla  a  v odôvodnených 

prípadoch aj pri použití súkromného motorového vozidla. 
e) zmenárenské poplatky 
f) diaľničné poplatky 
g) cestovné výdavky pri použití mestskej verejnej dopravy 

 
 
Vreckové 
 

Zamestnávateľ môže  poskytnúť  zamestnancovi  pri  zahraničnej  pracovnej  ceste  popri 
náhrade preukázaných nevyhnutných výdavkov vreckové v eurách alebo v cudzej mene do 
výšky 40% stravného. 

Vreckové  je  predmetom  dane  z  príjmov  a  súčasťou  vymeriavacieho  základu  odvodov 
poistného  sociálnej  poisťovni  a  príslušnej  zdravotnej  poisťovni  v  zmysle  osobitných 
predpisov. 

SZU  nemá  v  rozpočte  zahrnuté  výdavky  na  vreckové  a  povinné  odvody  poistného, 
a preto svojím zamestnancom neposkytuje vreckové pri zahraničných pracovných cestách. 

 
IV. 

Prerušenie cesty 
 

Ak vo výnimočných vopred dohodnutých   prípadoch dôjde k prerušeniu zahraničnej 
pracovnej  cesty  z dôvodov  súkromných  na  strane  zamestnanca,  stráca  zamestnanec 
nárok  na  stravné,  ubytovanie  a poistenie  po  dobu  prerušenia  zahraničnej  pracovnej 
cesty.  Prerušenie  pracovnej  cesty  sa môže  uskutočniť  v  období  pred  začatím  výkonu 
práce na pracovnej ceste alebo v období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste. 
 

O prerušenie  pracovnej  cesty  na  súkromné  účely  s čerpaním  dovolenky  musí 
zamestnanec   požiadať o súhlas rektora SZU pred nástupom na ZPC   a dohodnúť s ním 
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rozsah  cestovných  náhrad,  ktoré  bude  hradiť  SZU  a    ktoré  zamestnanec  z  vlastných 
zdrojov.  

 

V. 
Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty 

 
Zamestnanec  je  povinný  do  10  pracovných  dní  po  dni  skončenia  pracovnej  cesty 

predložiť  zamestnávateľovi  (Referátu  medzinárodných  vzťahov  a  zahraničných 
pracovných ciest) písomné doklady potrebné k vyúčtovaniu zahraničnej pracovnej cesty.  

 
Vyúčtovanie nákladov na ZPC schvaľuje kvestor SZU.  
 
Všetky  doklady  predložené  k vyúčtovaniu  ZPC  musia  byť  originály.  V prípade,  že 

niektoré náklady na ZPC nebudú hradené SZU, ale boli nákladmi  inej organizácie, musí 
byť vo vyúčtovaní priložená fotokópia tohto dokladu a výslovne uvedené, že sú hradené z 
cudzích zdrojov. 
 
Písomné doklady potrebné k vyúčtovaniu zahraničnej pracovnej cesty: 

 
a) cestovná správa (pozri prílohu 2) 
b) cestovné lístky a letenky, palubné miestenky   
c) doklady o úhrade: ‐    účet za ubytovanie 

- doklad o zaplatení kongresového poplatku 
- doklad o zaplatení nevyhnutných vedľajších výdavkov 
- doklad o nákupe pohonných hmôt 
- ostatné doklady o výdavkoch, ktorých preplatenie   si zamestnanec 

nárokuje 
- pri  použití  súkromného  motorového  vozidla  ‐  písomný  doklad 

(z internetu,  ŽSR  alebo  SAD)  o výške  ceny  spiatočného  lístka 
pravidelnej verejnej dopravy   

 
Cestovnú správu musí zamestnanec predložiť aj v prípadoch, keď mu SZU neposkytla 

žiadne finančné prostriedky a vycestoval na náklady  inej organizácie. V tomto prípade musí 
spolu  s cestovnou  správou  predložiť  aj  fotokópiu  palubných  lístkov,  prípadne  cestovných 
lístkov. 

 
SZU  nepreplatí  vyúčtovanie  cestovných  náhrad  na  ZPC,  ak  zamestnanec,  ktorý  si 

uplatní nárok na ich preplatenie nedodrží postup a povinnosti stanovené touto smernicou. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Zamestnancovi  môže  poskytnúť  SZU  pri  zahraničnej  pracovnej  ceste  študijného 

charakteru pracovné voľno s náhradou platu  nasledovne :  
 

1/  pri krátkodobom pobyte – do 6 mesiacov 
  počas 3 mesiacov         100 % základného tarifného platu 
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  od 4 – 6 mesiacov         75 % základného tarifného platu 
 
2/  pri dlhodobom pobyte – nad 6 mesiacov 
  počas 3 mesiacov        100 % základného tarifného platu 
  od 4 – 6 mesiacov         75 % základného tarifného platu 
  od 6‐ 12 mesiacov        50% základného tarifného platu 
  od 12 mesiacov čerpá zamestnanec neplatené voľno so súhlasom SZU 
 

O  poskytnutí  pracovného  voľna  pri  zahraničných  pracovných  cestách  s  náhradou 
platu  rozhoduje  rektor  SZU  na  základe  odôvodnenej  písomnej  žiadosti  zamestnanca  SZU, 
predloženej rektorovi minimálne mesiac pred nástupom ZPC. 
 

Vedúci  zamestnanci  SZU  sú  povinní  oboznámiť  ostatných  zamestnancov  s touto 
smernicou preukázateľným spôsobom. 
 
Zrušuje sa: Interná smernica číslo 4/2012 zo dňa 1. marca 2012. 
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. apríla 2014. 
 
 
 
            Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 

rektor 
 
 
 

Príloha:  1/ Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu  vzor 
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Interné stredisko 

Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu  
(Vypĺňa Referát zahraničných vzťahov) 

Pri cestách z prostriedkov grantu – projektu, priložte prehlásenie, že náklady hradené z projektu sú 

oprávnenými výdavkami a sú v súlade s finančným riadením a rozpočtom projektu. 

Prínos a využitie výsledkov ZPC v podmienkach SZU: 

Miesto a dátum podania žiadosti  Podpis žiadateľa 

Vyjadrenie k ZPC:  Dátum schválenia  Podpis 

Priamy nadriadený

Vedúci projektu

Dekan

Prorektor pre medzinárodné vzťahy

Predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z., § 9 vykonal: 

Kvestor

Rektor SZU: Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 

      neschválil            schválil 

č. 2014

Priezvisko, meno, tituly 

Cieľ cesty (štát/y, mesto/á)

Termín uskutočnenia ZPC (začiatok – koniec)

Dôvod uskutočnenia ZPC 

Druh dopravy 

Funkcia žiadateľa 

Dátum narodenia žiadateľa 

Bydlisko žiadateľa

Kontakt: (e‐mail, mobil) 

Spolucestujúci 

Predpokladané náklady: 2014   Hradí SZU (v EUR) Hradí Iné (v EUR)

Cestovné 

Stravné 

Ubytovanie 

Konferenčný poplatok 

Poistenie 

Spolu



Interné stredisko 

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 

Miesto a dátum napísania správy  Podpis žiadateľa 

č. 2014

Miesto a termín konania ZPC: 

Zoznam účastníkov:

Časový priebeh:

Účel: 

Výsledky uskutočnenej ZPC: 

Návrhy na využitie výsledkov, opatrenia:

Termín realizácie opatrení: 

Zodpovedné osoby: 

Súhlas nadriadeného: 
Vedúceho projektu – grantu: 



Interné stredisko 

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty  

I. MENO, PRIEZVISKO A FUNKCIA:  ........................................................................................................................................................ 

Cesta do štátu:   ........................................................................................................................................................ 

Cesta vykonaná v dňoch:   ................................................................  Príkaz schválený dňa:........................................ 

Predĺženie cesty na   ....................dní,  schválil..................................................................,  dňa.................... 

Vycestovanie zo SR dňa     .....................  čas....................  Príchod do SR dňa  .....................  čas...................... 

Počet dní v  .................................................................................  v dňoch ....................................................................... 

Ubytovanie v  .................................................................................  v dňoch ...................................................................... 

Druh použitého dopravného prostriedku:............................................

II.  SKUTOČNÉ VÝDAVKY A OSTATNÉ NÁHRADY NA ZPC

a.) STRAVNÉ

ODLET (Vycestovanie zo SR)  dňa ..............  hod  ........   %  stravné ................(mena)  ........................( suma) 

POBYT   od ..............  do ............... stravné ................(mena)  ........................( suma) 

od ..............  do ............... stravné ................(mena)  ........................( suma) 

PRÍLET (Príjazd do SR)   dňa ..............  hod  ........   %  stravné ................(mena)  ........................( suma) 

b.) VÝDAVKY ZA UBYTOVANIE  

doklad č. ......................................................................................................................................................................................... 

c) CESTOVNÉ VÝDAVKY:

doklad č. ................................................. ........................................................... ........................................................... 

................................................. ........................................................... ........................................................... 

d) NÁHRADA ZA  PHM .....................................

doklad č. ................................................. ........................................................... ........................................................... 

e) OSTATNÉ (poistné a i.)

doklad č. ................................................. ........................................................... ........................................................... 

f) CELKOVÝ NÁROK NÁHRAD:  ........................................................................................................................................................

POSKYTNUTÁ ZÁLOHA:  ........................................................................................................................................................ 

ZISTENÝ ROZDIEL   :  ........................................................................................................................................................ 

Prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol sú úplné a pravdivé: 

V .........................................................,  dňa ........................   Podpis .............................................................................. 

III.  Vypĺňa referát zahraničných vzťahov 

VYÚĆTOVANIE ZPC: 

Zamestnanec vráti  ................(mena)  ..................( suma)  slovom ............................................................................. 

Zamestnancovi bude doplatené  ................(mena)  ..................( suma)  slovom ............................................................................. 

Kontrolu vyúčtovania vykonal:  

Funkcia:  .........................  Meno:  ...................................  dňa:   ....................    Podpis ............................................ 

So spôsobom vykonania cesty súhlasím.  Kvestor    dňa:   ....................    Podpis ............................................ 

č. 2014


