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Čl. 1 
Preambula 

 

Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ďalšie súvisiace predpisy: 
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, 
- zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v platnom znení, 
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 
- opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, 
- opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných 
motorových vozidiel pri pracovných cestách, 
- opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene 
pri zahraničných pracovných cestách. 
Táto smernica o cestovných náhradách (ďalej aj „smernica“) sa vydáva za účelom stanovenia: 
- jednotného postupu pri poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách 
zamestnancom v pracovnom pomere  a osobám pracujúcim na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného 
pomeru, ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté a študentom SZU ak plnia 
pre SZU úlohy a nie sú so SZU v pracovnoprávnom vzťahu ani v inom právnom vzťahu a to v súlade 
s ustanoveniami zákona a tohto predpisu, 
- spôsobu výpočtu jednotlivých druhov náhrad a povinností súvisiacich s ich vyúčtovaním, 
- zodpovedných osôb v oblasti poskytovania cestovných náhrad. 
 

Čl. 2 
Vymedzenie pojmov 

 

Pre účely tejto smernice sa rozumie: 
1) Pracovná cesta (tuzemská pracovná cesta ďalej len „TPC“) - čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon 
práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko (miesto výkonu práce), vrátane výkonu práce v tomto 
mieste do skončenia tejto cesty. 
2) Zahraničná pracovná cesta (ďalej len ZPC) - čas pracovnej cesty (odsek 1) v zahraničí, vrátane výkonu práce 
v zahraničí do skončenia tejto cesty. 
3) Cestovný príkaz – písomný doklad, na základe ktorého vedúci zamestnanec zamestnávateľa vysiela zamestnanca 
na pracovnú cestu a stanovuje podmienky pracovnej cesty, dáva súhlas alebo nesúhlas na poskytnutie preddavku 
na náhrady a zároveň slúži na vyúčtovanie cestovných výdavkov, musí mať náležitosti účtovného dokladu; cestovný 
príkaz sa vystavuje na každú pracovnú cestu samostatne. Pri ZPC je to „Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu a 
„Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty“. 
 

Čl. 3 
Postup podania žiadosti a schválenia TPC 

 

1. Zamestnanec SZU podáva vyplnené tlačivo „Cestovný príkaz“, na ktorom uvedie účel cesty, miesto nástupu, 

miesto výkonu práce, hodinu začiatku cesty, dobu trvania, spôsob dopravy a dátum, miesto ukončenia pracovnej 

cesty. Cestovný príkaz ďalej obsahuje vyjadrenie resp. podpis oprávnenej osoby o posúdení dôvodu vyslania 

zamestnanca na pracovnú cestu. Oprávnenou osobou pre odsúhlasenie a podpisovanie TPC je prvý prorektor. 

Zamestnanec, ktorý ide na pracovnú cestu, je povinný cestovný príkaz podať najneskôr 1 týždeň pred jej začatím. 

Výnimku tvorí zamestnanec vyslaný na operatívnu pracovnú cestu, pri ktorej nemusí byť dodržaná uvedená lehota. 

Na žiadosti osobitne uvedie prínos a využitie výsledkov TPC v podmienkach SZU. Oprávnenou osobou pre účely 

tejto smernice je dekan fakulty a ostatní vedúci zamestnanci SZU v zmysle Organizačného poriadku SZU. 

2. Na žiadosti zamestnanec uvedie, či ide o výkon práce v prospech SZU, iného subjektu a honorovanie výkonu 

z cudzích zdrojov, nezahrnutých v rozpočte SZU. Pri financovaní z vlastných zdrojov SZU sa zamestnanec vysiela 

na TPC len pri aktívnej účasti. Za aktívnu účasť sa považuje výkon práce zamestnanca, predsedníctvo v sekcii, 

prednáška, kde vysielaný autor je prvoautor, alebo druhoautor, ktorý s prednáškou vystúpi, pri posteri sa považuje 

za aktívnu účasť iba prvoautor.  
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Výnimkou sú zamestnanci oddelení MTZ, IT, ekonomiky a financovania, ľudských zdrojov, rektorátu, prevádzky, 

autodopravy a ostatných oddelení v rámci plnenia svojich pracovných povinností. 

3. Zamestnancovi bez aktívnej účasti môže byť poskytnuté len pracovné voľno bez náhrady mzdy a cestovných 

výdavkov, ak mu je preukázane poskytnutá náhrada inou právnickou alebo fyzickou osobou v rozsahu a vo výške 

podľa zákona. 

4. 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 TPC z projektov/grantov sa riadi 

metodikou finančného riadenia projektu/grantu a vedúci projektu/grantu je zodpovedný za dodržanie rozpočtu, 

efektivitu a hospodárnosť. 

5. K TPC sa predkladajú prvému prorektorovi SZU spolu s prílohou, ktorú tvorí 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 TPC nefinancuje 

SZU. Zamestnanci SZU uvádzajú ako prvého zamestnávateľa Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.  

6. Po schválení TPC prvým prorektorom sa oznámi zamestnancovi SZU súhlas s TPC a určí podmienky jej 

vykonania (najmä miesto nástupu, ďalších zamestnancov, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy, miesto 

skončenia TPC.  

7. O prerušení TPC rozhoduje prvý prorektor SZU na základe odôvodnenej písomnej žiadosti zamestnanca SZU. 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. 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. Zamestnanci, ktorí 

sa zúčastňujú na zasadnutiach riadiacich orgánov alebo v správnych radách iných inštitúcií (iná osoba), do ktorých 

boli nominovaní alebo vyslaní SZU, majú právo na cestovné náhrady, len ak im náhrady neposkytne táto iná osoba 

prípadne na úhradu čiastočných náhrad v rozsahu, v akom im neboli poskytnuté náhrady inou osobou. 

 
Čl. 4 

Realizácia a náhrady pri TPC 
 

1. TPC sa môže realizovať len po jej schválení a zamestnancovi vyslanému na TPC patrí náhrada týchto finančných 

nákladov: 

a) náhrada cestovných výdavkov do výšky hromadného dopravného prostriedku II. triedy do vzdialenosti 200 km a   

I. triedy nad túto vzdialenosť a v prípade, ak zamestnancovi bude vopred výnimočne povolené použitie osobného 

motorového vozidla. V prípade výnimky na vykonanie cesty súkromným osobným motorovým vozidlom je 

zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi úhradu zákonného poistenia motorového vozidla v zmysle 

osobitného zákona a havarijného poistenia, na súkromné motorové vozidlo, na ktorom bude TPC uskutočnená. 

b) výdavky za ubytovanie preukazuje zamestnanec dokladom v podobe hotelového účtu alebo účtu zo súkromného 

ubytovacieho zariadenia, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie bude priznaná len do výšky 55 €/noc 

na zamestnanca. Náklady nad tento limit znáša zamestnanec, ak v odôvodnených prípadoch nerozhodne rektor 

inak. 

c) stravné v zmysle platných právnych predpisov v čase konania TPC pri pracovnej ceste v rozsahu viac ako 5 

hodín. Ak má zamestnanec na TPC 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 kráti o 25 % za poskytnuté raňajky, 40% za poskytnutý obed a 35 % za poskytnutú večera z ustanovenej sumy 

stravného. Základné sadzby stravného ustanovujú opatrenia, ktoré vydáva MF SR. 

d) dĺžka pracovnej cesty bude upravená len na nevyhnutný počet dní tzn. príchod - aktívna účasť - návrat. Ak bude 

vopred zamestnancovi na jeho žiadosť povolená účasť po skončení výkonu práce na čas celého trvania podujatia, 

vznikajú mu na ostatné dni pobytu nároky v rozsahu stanovenom pri prerušení pracovnej cesty 

e) náhrada preukázaných poplatkov, súvisiacich s účasťou na podujatí: kongresový a účastnícky poplatok a pod. 

f) maximálna výška celkových preukázaných vedľajších výdavkov nesmie presiahnuť čiastku 100 € na pracovnú 

cestu. O poskytnutí vyšších náhrad môže pri preukázaní vyšších výdavkov v odôvodnených prípadoch rozhodnúť 

rektor SZU. 
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g) TPC hradená z projektov a grantov sa riadi smernicami a usmerneniami daného projektu. Za výšku náhrady 

zodpovedá riešiteľ príslušného projektu. 

 

Čl. 5. 
Vyúčtovanie TPC 

 

1. Každý zamestnanec je povinný sám do 10 pracovných dní po dni skončenia TPC predložiť referentke 

zodpovednej za likvidáciu pracovných ciest na oddelenie ekonomiky a financovania SZU vyúčtovanie na tlačive, 

ktoré je prílohou tejto smernice č. 1 vyplnenú a podpísanú 2. stranu CP vrátane potrebných písomných dokladov a 

dokladov preukazujúcich účelné a efektívne vynaloženie prostriedkov na vykonanú pracovnú cestu. 

2. Písomné doklady potrebné k vyúčtovaniu TPC sú najmä: 

a) správa o vykonanej TPC, 

b) cestovné lístky s výnimkou prípadov povolenia použitia súkromného motorového vozidla na vykonanie pracovnej 

cesty, 

c) doklady o úhrade najmä: účet za ubytovanie, doklad o zaplatení kongresového poplatku a pod. Všetky doklady, 

ktoré sa prikladajú k vyúčtovaniu pracovnej cesty, musia spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu a musia byť 

výlučne originály dokladov.  

3. V prípade straty dokladov o cestovných výdavkoch poskytne SZU náhradu výdavkov na základe „čestného 

vyhlásenia“ zamestnanca, najviac však len jedenkrát do roka. 

4. Správu o vykonanej TPC musí zamestnanec predložiť aj v prípadoch, keď mu SZU neposkytla žiadne finančné 

prostriedky a vycestoval na náklady inej organizácie. SZU nepreplatí vyúčtovanie cestovných náhrad na TPC, ak 

zamestnanec, ktorý si uplatní nárok na ich preplatenie, nedodrží postup a povinnosti stanovené touto smernicou. 

Vyúčtovanie nákladov na TPC a poskytnutie preddavku na jej vykonanie a jeho výšku schvaľuje kvestor SZU. 

 

Čl. 6. 
Evidencia TPC 

 

Oddelenie ekonomiky a financovania SZU musí viesť evidenciu cestovných príkazov na vykonanie TPC. Evidencia 

obsahuje najmä evidenčné číslo príkazu na vykonanie TPC číslovanej v chronologickom poradí podľa dátumu 

doručenia žiadosti na vykonanie TPC referátu, meno zamestnanca/zamestnancov, ktorí sa zúčastnia TPC, dátum a 

miesto nástupu TPC, čas a miesto vykonania TPC, dátum schválenia TPC, výšku poskytnutého preddavku 

na úhradu jej výdavkov, dátum predloženia správy a vyúčtovania TPC, dátum schválenia vyúčtovania TPC. 

 

Čl.7 
Postup podania žiadosti a schválenia ZPC 

 

1. Zahraničná pracovná cesta je súčasťou polročného plánu ZPC, ktorý predkladajú vedúci organizačných útvarov 

rektorátu a dekani fakúlt Referátu medzinárodných vzťahov a zahraničných pracovných ciest vždy ku dňu 1.12. a 

1.6. na nasledujúci kalendárny polrok. Plán ZPC na nasledujúci kalendárny polrok schvaľuje rektor SZU. 

2. 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. 

3. Zamestnanec SZU predloží referentovi zodpovednému za kontrolu a likvidáciu zahraničných pracovných ciest na 

Oddelenie ekonomiky a financovania 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. 

4. 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, 
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efektivitu a hospodárnosť. 

5. Žiadosť o schválenie ZPC sa predkladá 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 SZU v Bratislave.  

6. 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. 

7. Oddelenie ekonomiky a financovania je zodpovedné za evidenciu žiadostí o ZPC. Referent zodpovedný 

za kontrolu a likvidáciu ZPC je povinný žiadosti o ZPC číslovať v chronologickom rade podľa dátumu uskutočnenia 

ZPC na každý kalendárny rok samostatne. V evidencii je povinný uvádzať: 

a) číslo interného strediska 

b) číslo žiadosti o ZPC 

c) mená a priezviská zamestnancov, ktorí sa ZPC zúčastnia  

d) cieľ cesty  

e) termín a dôvod uskutočnenia ZPC 

f) druh dopravy  

g) funkcia žiadateľa  

h) dátum narodenia žiadateľa 

i) bydlisko žiadateľa  

j) kontakt  

k) spolucestujúci  

8. Po vykonaní základnej finančnej kontroly (v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a 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 referent zodpovedný za likvidáciu zahraničných 

pracovných ciest príslušnému zamestnancovi SZU. Pokiaľ bola žiadosť schválená, 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 – kartička UNION. 

9.O zrušení ZPC je pracovník SZU povinný informovať (e-mailom) pracovníka OEaF, ktorý zodpovedá za jeho 

kontrolu a likvidáciu. 

 

Čl. 8 
Realizácia a náhrady pri ZPC 

 

1. ZPC sa môže realizovať len po jej schválení a za podmienok v zmysle tejto smernice. Zamestnancovi vyslanému 

na ZPC 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 WHO 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. 

i) Použitie taxi služby je dovolené iba výnimočne a v odôvodnených prípadoch (napr. ak nie je možné použiť spojenie 

MHD, preprava k prostriedkom pravidelnej verejnej dopravy v noci alebo v skorých ranných hodinách, ....).      
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Použitie taxi služby na diaľkovú prepravu musí byť riadne zdôvodnené najmä so zreteľom na finančnú efektívnosť a 

hospodárnosť a musí byť vopred schválené. 

2. 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). 

3. 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. 

4. Zamestnanci používajú na ZPC prednostne prostriedky pravidelnej verejnej dopravy (MHD, autobus, osobný vlak, 

rýchlik 1. alebo 2. triedy, medzinárodné rýchliky, ...). Stanovený spôsob dopravy musí spĺňať podmienku 

hospodárnosti z hľadiska celkových nákladov. Pri leteckej doprave sa letenky obstarávajú prostredníctvom 

dodávateľa vybratého na základe verejného obstarávania a sú spravidla hradené bezhotovostne. 

5. 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 1 km jazdy v zmysle platného opatrenia sa 

poskytuje iba u vopred takto schválených ciest.  

6. 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 

7. 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.  

8. 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). 

9. 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. Informáciu o poskytnutom stravovaní pošle zamestnanec spolu 

s vyúčtovaním ZPC.  

10. Výšku skutočných výdavkov za ubytovanie je zamestnanec povinný doložiť originálnym dokladom o jeho úhrade 

s podpisom a pečiatkou. Doklad musí obsahovať počet nocí, osôb, cenu ubytovania za 1 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. 

11. 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 
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e) zmenárenské poplatky 

f) diaľničné poplatky 

g) cestovné výdavky pri použití mestskej verejnej dopravy. 

13. 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, preto svojím zamestnancom neposkytuje vreckové pri zahraničných 

pracovných cestách. 

 

Čl. 9 
Prerušenie ZPC 

 

1. Ak vo výnimočných vopred dohodnutých prípadoch dôjde k prerušeniu zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov 
súkromných na strane zamestnanca, stráca zamestnanec nárok na stravné a ubytovanie. 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. 
2.O prerušenie ZPC na súkromné účely s čerpaním dovolenky musí zamestnanec požiadať o súhlas rektora SZU 
pred nástupom na ZPC a dohodnúť s ním rozsah cestovných náhrad, ktoré bude hradiť SZU a ktoré zamestnanec 
z vlastných zdrojov. 
 

Čl. 10 
Ukončenie a vyúčtovanie ZPC 

 

1.Zamestnanec je povinný do 10 pracovných dní po dni skončenia ZPC predložiť zamestnávateľovi (Oddeleniu 
ekonomiky a financovania) písomné doklady potrebné k vyúčtovaniu zahraničnej pracovnej cesty. Vyúčtovanie 
nákladov na ZPC schvaľuje kvestor SZU.  
2.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. 
3. Písomné doklady potrebné k vyúčtovaniu zahraničnej pracovnej cesty ( prílohe č. 3 ): 
a) vyplnené tlačivo Vyúčtovanie ( prílohe č. 3 ) 
b) cestovná správa ( príloha 2) 
c) cestovné lístky a letenky, palubné miestenky   
d) 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 info@slovakrail.sk, ŽSR alebo SAD) 
o výške ceny spiatočného lístka pravidelnej verejnej dopravy II. triedy 
4. Cestovnú správu ( Správu zo ZPC ) 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. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti môže 
byť daná skutočnosť rozhodujúca pri schvaľovaní ďalšej ZPC. Správa zo ZPC musí obsahovať prínosy a úlohy 
vyplývajúce zo ZPC spolu s určením zodpovedných osôb za splnenie úloh a určením termínu splnenia úloh, inak 
bude vrátená na dopracovanie. 
 

Čl. 11 
Vysielanie študentov a poskytovanie cestovných náhrad 

 

1. SZU vysiela študentov najmä na: 
a) tuzemské a medzinárodné študentské konferencie 
b) reprezentáciu SZU na súťažiach 
c) účasť v Rade vysokých škôl 
d) akcie propagujúce SZU. 
2. Študentom v zmysle tejto smernice je osoba, ktorá študuje na SZU študijný program prvého, druhého, spojeného 
prvého a druhého, alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Pracovnú cestu môže táto osoba vykonať len 
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na základe Zmluvy o poskytnutí cestovných náhrad (zmluva tvorí prílohu tejto smernice), ktorá je povinnou prílohou 
cestovného príkazu. 
3. Podmienkou poskytnutia cestovných náhrad študentom je ich aktívna účasť na podujatiach v zmysle bodu 1. 
Za aktívnu účasť sa považuje predsedníctvo, prednáška, kde vysielaný autor je prvoautor, ktorý s prednáškou 
vystúpi, pri posteri sa považuje za aktívnu účasť iba prvoautor; účasť na rokovaní, súťaži, akcii propagujúcej SZU;  
4. Študentovi vyslanému v zmysle bodu 1 pís. a) až d) patrí náhrada do vopred určenej výšky finančných nákladov 
a to v max výške 300 €, ktorá pozostáva: 
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 (napr. prihláška, účastnícky poplatok). 
5. Študent SZU a SZU uzatvoria Zmluvu o poskytnutí cestovných náhrad, v ktorej sa uvedie termín cesty, účel cesty, 
cieľ cesty, spôsob dopravy, lehoty na vyplatenie náhrad a pod.. Následne študent, ktorý je vyslaný je povinný priložiť 
k zmluve vyplnené tlačivo „Cestovný príkaz“, na ktorom uvedie účel cesty, miesto nástupu, miesto výkonu práce, 
hodinu začiatku cesty, dobu trvania, spôsob dopravy a dátum, miesto ukončenia pracovnej cesty a to cestovný 
príkaz podať najneskôr 1 týždeň pred jej začatím. Cestovný príkaz ďalej obsahuje vyjadrenie resp. podpis 
oprávnenej osoby o posúdení dôvodu vyslania študenta. Oprávnenou osobou pre odsúhlasenie a podpisovanie CP 
je dekan fakulty po schválení prodekana fakulty. 
 

Čl. 12 
Použitie súkromného motorového vozidla 

 

1) Súkromné motorové vozidlo na plnenie pracovných úloh môžu zamestnanci použiť len výnimočne, ak to písomne 
schváli rektor SZU. Pri udeľovaní súhlasu sa prihliada aj na efektívnosť využitia pracovného času zamestnanca a 
naliehavosť splnenia úlohy. Zamestnancovi, ktorý žiada o použitie súkromného vozidla na služobné účely sa v rámci 
efektívnosti a hospodárnosti vyplatia cestovné náhrady iba do výšky cestovného podľa platného cestovného lístka, 
kde musí doložiť doklad o aktuálnej sadzbe cestovného – cena cestovného lístka.  
 
2) Zamestnanec nesmie použiť na pracovnú cestu súkromné motorové vozidlo bez predchádzajúceho súhlasu 
zamestnávateľa alebo v rozpore s určenými podmienkami pracovnej cesty. 
 

Čl. 13 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

SZU nepreplatí vyúčtovanie cestovných náhrad ak zamestnanec, alebo študent, ktorý si uplatní nárok na ich 
preplatenie nedodrží postup a povinnosti stanovené touto smernicou. 
Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov SZU a jej porušenie je porušením pracovnej disciplíny 
zamestnanca v zmysle Pracovného poriadku SZU. 
 
1. Zrušuje sa Smernica č. 7/2016 a č. 1/2014. Smernica podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií 
a zodpovedností.  
2. Vedúci zamestnanci SZU sú povinní oboznámiť ostatných zamestnancov touto Smernicou preukázateľným 
spôsobom a to jej zverejnením na webovom sídle SZU. 
3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia rektorom SZU. 
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice sú nasledovné prílohy. 
 
 
Bratislava, 24.5.2019 
 
 
 
           prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
                     v. r.     
                                                                                                                                         rektor  



Príloha č. 1 

 

Zamestnávateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Limbová 12, 833 03 Bratislava           

 
CESTOVNÝ  PRÍKAZ č.  

1. Priezvisko, meno, titul: ............................................................................................ 

2. Bydlisko: .................................................................................................................. 

3. Pravidelné miesto výkonu práce: ............................................................................ 

Osobné číslo: ................................... 

Útvar: ............................................... 

Telefón: ........................................... 

Pracovný čas: 7:00 – 15:30 
 
Číslo bankového účtu účtovateľa: 
 
............................................................ 

P. č. 
Začiatok cesty 

(miesto, dátum, hod.) Miesto rokovania Účel cesty 
Koniec cesty 

(miesto, dátum) 

1     

     

     

     

4. Spolucestujúci: .......................................................................................................................................................................... 

5. Určený dopravný prostriedok: ....................................................................................................................................................  

6. Ubytovanie ÁNO / NIE* , so zabezbečeným ubytovacím zariadením a s podmienkami ubytovania SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM* 

7. CP JE / NIE JE* určený na refundáciu prostriedkov v rámci projektu/ov EÚ  

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

                                                                                                                  Dátum a podpis zamestnanca oprávneného na povolenie cesty 

8. Súhlas v zmysle § 57 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce s vyslaním na pracovnú cestu:  

                                                                                                                 .............................................................................................                                                         
                                                                                                                  Dátum a podpis zodpovedného pracovníka 

Základná finančná kontrola podľa ust. § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov 

9.   Predpokladaná výška výdavkov:   .............................. €  

10. Poskytnutá záloha: ......................... €  vyplatená dňa: ........................................... číslo dokladu: ............................................... 

11. Podpoložka rozpočtovej klasifikácie:  631001 

Potvrdzujem, že predpokladaný výdavok JE / NIE JE* v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom na rok ....................... 

Potvrdzujem, že  JE / NIE JE* možné finančnú operáciu vykonať / v nej pokračovať *:            

(*nehodiace sa prečiarknuť)      
        
                                      .........................................................................................................                     ....................................................................                                             
                                           Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za rozpočet                                                  Dátum a podpis  
 

                                      .........................................................................................................                     ....................................................................                                            
                                           Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca                                                              Dátum a podpis 

VYÚČTOVANIE PRACOVNEJ CESTY 

12. Príkaz bol predložený príslušnému vedúcemu dňa: ...............................              ....................................................................                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         Podpis príslušného vedúceho zamestnanca 

 
13. Účtovaná náhrada bola preverená  
                                                        
           a upravená  na: € ........................................ 

Vyplatený preddavok:  € ........................................ 

Doplatok – Preplatok:  € ........................................  

Slovom ............................................................................................  
Kontrolu v zmysle platných predpisov vykonal:       
                                                                              
                                     ......................................................................... 

Dátum a podpis zamestnanca, ktorý upravil vyúčtovanie  

Účtovací predpis 

Účet 
Čiastka 

Má dať Dal 

   

   

   

   

Zaúčtoval dňa: Podpis: 
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VYÚČTOVANIE PRACOVNEJ CESTY 

Dátum 

 

ODCHOD – PRÍCHOD 1) 

miesto rokovania 

podčiarknite 

 

P
o
u
ž
it
ý
 d

o
p
r.

 

p
ro

s
tr

ie
d
o
k
 2

)  

Z
a

č
ia

to
k
 a

 

k
o
n
ie

c
  

p
ra

c
o
v
n
é
h
o
 

v
ý
k
o
n
u
 (

h
o
d
.)

 

Cestovné a 

miestna 

preprava 
Stravné 

Noc-

ľažné 

Nutné 

vedľajšie 

výdavky 

Spolu Upravené 

hod. € € € € € € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Odchod          

Príchod    

 Odchod           

Príchod    

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

 Odchod          

Príchod   

Stravovanie bolo poskytnuté bezplatne: áno - nie 

(raňajky, obed, večera)* 

Ubytovanie bolo poskytnuté bezplatne: áno - nie 

Voľný – zľavnený cestovný lístok: áno - nie 

O - osobný vlak  AUS – auto služobné 

   R – rýchlik                                   AUV – auto vlastné 

A – autobus  AUC – auto cudzie  

L – lietadlo  MHD – mestská hrom. doprava 

                    P – pešo 

Spolu 
      

Preddavok  

Doplatok – Preplatok  

 Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol úplne a správne. 
 

1) Čas odchodu a príchodu vyplňte podľa cestovného poriadku. 
2) Uvádzajte v skratke. 

 ................................................................... 
* hodiace zakrúžkovať Dátum a podpis účtovateľa 

 



 

Príloha č. 2  

 

 

* Hodiace sa zaškrtnite 
** Vyplní vysielaná osoba                                                                             1 / 2 

Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú/služobnú cestu  ZPC č.       
 

A1   OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA 

Meno, priezvisko, titul                   

Dátum narodenia       Jazykové znalosti       Mobil       

Pracovná funkcia       

Pracovisko – adresa, tel./ e-mail       

Bydlisko – adresa, telefón       
 

A2 ÚČEL  ZPC (PRÍNOS Z CESTY) 

 

 

 

 

ZPC: 

*vyplývajúca z členstva v medzinár. organizáciách            

 

nevyplývajúca z členstva v medzinár. organizáciách               ZPC SA PRIPRAVUJE V RÁMCI PLNENIA NASLEDOVNÝCH ÚLOH: 

 

 

 

**nariadená  kým:                                                     

 

A3 ORGANIZAČNÉ ÚDAJE (PRILOŽIŤ POZVANIE A PROGRAM)  

Miesto konania (mesto):  Krajina:  

Názov akcie:  Dátum (s cestou od – do):  

Zahraničný partner – názov:  Počet dní (s cestou):  
 

 

 

A4  TRASA CESTY A DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK 

Trasa cesty       

Použitý dopravný prostriedok Vlastná doprava               AUS iné            Autobus            Vlak           Lietadlo   

 

 

A5 PODPIS ŽIADATEĽA  

                          

 Podpis žiadateľa  Dátum  

     

 

 

A6  PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA ZPC (S VÝNIMKOU CESTOVNÝCH NÁKLADOV)  

 NÁVRH 

 Hradí SZU Hradí iná organizácia 

Poistenie         

Víza             

Ubytovanie        

Stravné        

Účastnícky poplatok             

Iné vedľajšie výdavky 

(transfer na letisko / MHD resp. taxi) 
       

VÝDAVKY CELKOM        

 
   Vypĺňa Oddelenie ekonomiky a financovania / kvestor 

 

     Základná finančná kontrola v zmysle § 7 ods.1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

  

     pripravovanú finančnú operácia je – nie je možné vykonať: v súlade s rozpočtom                    ÁNO*    NIE *    .................................................. 

                                                                                                                                                                                                    Meno a priezvisko / podpis 
    

     pripravovanú finančnú operácia je – nie je možné vykonať: v súlade s vnútornými predpismi ÁNO*    NIE *    .................................................. 

                                                                                                                                                                                                    Meno a priezvisko / podpis 

                     

    pripravovanú finančnú operácia je – nie je možné vykonať: v súlade s osobitnými predpismi  ÁNO*    NIE * 
                                                                     

                                                                                                               
  

 



 

Príloha č. 2  
  

 

* Hodiace sa zaškrtnite 
                                                                                                                                      2 / 2 

 

B1 ROZHODNUTIE PRIAMEHO NADRIADENÉHO ALEBO  VEDÚCEHO PROJEKTU SZU 

 
            Súhlasím (aj v prípade, ak nebola dodržaná    

lehota predloženia návrhu na cestu) * 
 

 Nesúhlasím*   

                                       

 Titul, meno, priezvisko  Dátum  Podpis    

B2 ROZHODNUTIE DEKANA SZU 

 Súhlasím *  

 Nesúhlasím *  

                                       

 Titul, meno, priezvisko   Dátum  Podpis    

B3 ROZHODNUTIE KVESTORA SZU 

 

finančnú operáciu: 

 

je možné vykonať *  

nie je možné vykonať *  

                                       

 Titul, meno, priezvisko   Dátum  Podpis    

B4 ROZHODNUTIE REKTORA SZU 

 

 

Súhlasím *  

Nesúhlasím *  

                                       

 Titul, meno, priezvisko   Dátum  Podpis    

 

Upozornenie: 

- návrhy na zahraničnú cestu sa predkladajú najneskôr do 10 pracovných dní pred uskutočnením zahraničnej cesty.   
- vysielaná osoba na cestu je povinná predložiť Oddeleniu ekonomiky a financovania (OEaF) vyúčtovanie nákladov spojených s cestou najneskôr do 10 

pracovných dní po dni skončenia cesty. 

- vysielaná osoba na zahraničnú cestu je povinná predložiť Oddeleniu ekonomiky a financovania (OEaF) do 30 kalendárnych dní správu zo zahraničnej cesty, 
ktorá musí obsahovať prínosy a úlohy vyplývajúce z účasti na zahraničnej ceste spolu s určením zodpovednosti za splnenie  daných úloh vyplývajúcich 

z cesty a určením termínu ich splnenia. Ak správa zo zahraničnej cesty neobsahuje všetky náležitosti, považuje sa táto správa za nepredloženú a OEaF vráti 

správu zo zahraničnej cesty na dopracovanie. 
 

 

Vysvetlivky:  

AUS Iné – Služobný automobil inej organizácie  

ZPC – zahraničná pracovná/služobná cesta 



   Príloha č. 3 

 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD 
 

Poskytovateľ náhrady: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava 

 
Príjemca náhrady:      Priezvisko a meno: 

Adresa bydliska: 

PSČ a obec: 

uzatvárajú podľa § 51 Občianskeho zákonníka túto 
 

zmluvu o poskytnutí cestovných náhrad. 
 

Predmetom zmluvy je poskytnutie cestovnej náhrady na cestu: 
 

Termín cesty: 

Cieľ cesty: 

Účel cesty: 
 
 

 
 
 
Dohodnutý dopravný prostriedok: autobus súkromné motorové vozidlo 

 
vlak 2. vozňovej triedy        vlak 1. vozňovej triedy 

 
Príjemca náhrady vykonáva pre poskytovateľa nasledovnú úlohu/činnosť: 
 

 
Príjemca náhrady je povinný do 10 pracovných dní od uskutočnenia cesty predložiť (zaslať) poskytovateľovi náhrady 

originály dokladov preukazujúcich výšku opodstatnených nákladov, ktoré sú predmetom cestovných náhrad v zmysle 

tejto zmluvy. Strany sa týmto dohodli, že v prípade použitia súkromného motorového vozidla budú cestovné náhrady 

preplatené iba vodičovi vozidla, a to vo výške obyčajného cestovného 2. vozňovej triedy vlakov osobnej dopravy. 

 
Poskytovateľ poskytne príjemcovi cestovnú náhradu do 60 dní od predloženia originálnych dokladov príjemcom. 
 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je tlačivo TCP alebo ZCP spolu s relevantnými originálnymi dokladmi o úhrade. 

 

 

   Dňa 
  

 
 
 
 
 
 

poskytovateľ príjemca 

     

 



 
Príloha č. 4 

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               (vypĺňa pracovník OEaF)    

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    (vypĺňa vyslaný zamestnanec)    

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

c.) CESTOVNÉ VÝDAVKY     (vypĺňa vyslaný zamestnanec)    

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

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

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

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

d.)  OSTATNÉ (poistné a i.)      (vypĺňa vyslaný zamestnanec)    

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

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

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

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

Uvedenie poskytnutej stravy:  (napr. raňajky v rámci ubytovania, obed, večera v rámci konferencie, ..........) 

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

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

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

Číslo bankového účtu vyúčtovateľa: ........................................................................ 

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

III. Vypĺňa Oddelenie ekonomiky a financovania 

VYÚĆTOVANIE ZPC: 

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

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

Kontrolu vyúčtovania vykonal:  

 

Funkcia: ......................... Meno: Ing. Alena Poláčková  dňa:   ....................  Podpis ............................................ 

 

So spôsobom vyúčtovania ZPC súhlasím/nesúhlasím Kvestor SZU dňa:   ....................  Podpis ............................... 

         

č.    2 0   



   Príloha č. 5 

 

Interné stredisko 

 

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
                                                                

 

 

 

   
Miesto a dátum napísania správy  Podpis žiadateľa 

 

      

č.    2 0   

 

 

Miesto a termín konania ZPC: 

 

  

Priezvisko, meno, tituly:  

Spolucestujúci:  

  

Časový priebeh:  

  

Účel:  

  

  

Výsledky uskutočnenej ZPC:  

  

  

Návrhy na využitie výsledkov, opatrenia:  

  

  

Termín realizácie opatrení:  

 
 

Zodpovedné osoby: 
 

  

  

Súhlas nadriadeného: 
 

Vedúceho projektu – grantu:  

  



Príloha č. 6 

 

                      Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
 

 

 

I.  Žiadosť o povolenie použitia vlastného osobného motorového vozidla 
 

 

 

 

Ž i a d a m   o povolenie použitia vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu 

do ............................................................. v dňoch ................................................................. 

Držiteľ vozidla: ................................................................................................... 

Typ vozidla: .............................................. ŠPZ: ....................................................................... 

Č. vodičského preukazu: .............................................................  

Č. havarijnej poistky: ...................................  uhradenej dňa ....................................................... 

Spotreba na 100 km:  ......................... Počet km: ............... Cena pohonných hmôt: ............  

      

 

 

 

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

           Meno a priezvisko / podpis 

 

 

 

 

 

 

II.       Povolenie použitia vlastného osobného motorového vozidla 
 

 

P o v o ľ u j e m   použitie vlastného motorového osobného vozidla na hore uvedenú pracovnú 

cestu. 

V zmysle zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, bude 

pracovníkovi poskytnutá náhrada cestovných výdavkov v sume zodpovedajúcej cene 

cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. 

 

 

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

           Meno a priezvisko / podpis 

 




