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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Poskytovanie cestovných náhrad pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 

    Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).  

 

2. Táto interná smernica upravuje postup pri vysielaní zamestnancov ZŠ Slovenská Kajňa 54 

(ďalej len „škola“) na pracovnú cestu a poskytovanie cestovných náhrad pri tuzemskej a 

zahraničnej pracovnej ceste zamestnancov, na fyzické osoby činné na základe dohôd o 

     prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ak je v rámci týchto dohôd dohodnuté   

poskytovanie cestovných náhrad a na ďalšie osoby, ktoré plnia pre školu úlohy na základe 

pre    tento účel uzatvorenej zmluvy (napr. zmluva o spolupráci) a nie sú pracovnoprávnom 

vzťahu ak je v rámci tejto dohody dohodnuté aj poskytovanie cestovných náhrad.  

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Pracovná cesta podľa tejto smernice je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon 

    práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko (pravidelným pracoviskom sa 

rozumie miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru), vrátane výkonu práce v tomto mieste do 

skončenia tejto cesty. 

 

2. Zahraničná pracovná cesta podľa tejto smernice je čas pracovnej cesty v zahraničí vrátane 

výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty. 

 

3. Zamestnávateľom sa rozumie ten zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia §7 aţ 

§10 Zákonníka práce a zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, tu ním 

je Základná škola Slovenská Kajňa 54. 

 

4. Zamestnancom sa rozumie: 

   a) zamestnanec školy s uzavretým pracovným pomerom,  

 b) fyzická osoba činná na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo  pracovného   

pomeru pre ZŠ, ak je v rámci týchto dohôd dohodnuté poskytovanie cestovných náhrad,  

   c) aj ďalšia osoba, ktorá plní pre školu úlohy na základe pre tento účel uzatvorenej zmluvy   

(napr. zmluva o spolupráci) a nie je v pracovnoprávnom vzťahu, ak je v rámci tejto 

dohody dohodnuté aj poskytovanie cestovných náhrad. 

 

5. Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa zákona o cestovných náhradách, ak je mu poskytnutá    

inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou v rozsahu a vo výške podľa zákona. 

 

 

Článok 3 

Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu 

 
1. Na pracovnú cestu vysiela zamestnanca vedúci zamestnanec. Pri vysielaní zamestnanca na 

pracovnú cestu, pred nástupom na pracovnú cestu, musí byť jasne definovaný účel 

pracovnej cesty a ďalšie podmienky vykonania cesty (najmä trvanie a určený spôsob 

dopravy). 



 

 

 

2.Zamestnancovi môţe byť povolené nastúpiť pracovnú cestu aj z miesta trvalého bydliska 

(ak je to pre organizáciu ekonomicky výhodnejšie). V takomto prípade sa na cestovnom 

príkaze označí ako začiatok cesty trvalé bydlisko zamestnanca. 

 

3.Určenie podmienok pracovnej cesty sa realizuje prostredníctvom vyplnenia cestovného 

príkazu (bod 1 – 6, príloha 1).  

 

4. Evidenciu vydaných cestovných príkazov vedie ekonómka školy. 

 

5.Ak určeným dopravným prostriedkom vykonania pracovnej cesty je súkromné motorové 

vozidlo (AUV), musí byť toto vozidlo v technickom stave zodpovedajúcom podmienkam 

definovaným v zákone č.725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách, vozidlo musí mať platné zákonné aj havarijné poistenie (viď. 

interná smernica č. 004/2013). 
 

7.Riaditeľa školy vysiela na pracovnú cestu starosta obce Slovenská Kajňa. 

 

 

Článok 4 

Tuzemské pracovné cesty 

 
1. Zamestnancovi vyslanému na tuzemskú pracovnú cestu patrí: 

  - stravné, 

  - náhrada preukázaných cestovných výdavkov, 

  - náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, 

  - náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov. 

 

2. Stravné:  

a) Zamestnancovi patrí stravné za kaţdý kalendárny deň pracovnej cesty. Výška stravného je 

závislá od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, a to: 

   - 5 aţ 12 hodín, 

   -12 aţ 18 hodín, 

   - nad 18 hodín. 

   Výška stravného je určovaná opatrením, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a       

rodiny Slovenskej republiky vyhlásením v Zbierke zákonov. 

 

b) Ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumoţní 

zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môţe mu poskytnúť stravné aţ do sumy 

stravného ustanovenej pre časové pásmo 5 aţ 12 hodín alebo zabezpečiť bezplatné 

stravovanie. 

 

c) Ak má zamestnanec na pracovnej ceste zabezpečené bezplatné stravovanie v celom 

rozsahu, stravné mu zamestnávateľ neposkytuje. 

 

d) Ak má zamestnanec zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, škola určuje krátenie 

stravného nasledovne: 

  - raňajky 25% 



 

 

  - obed 40% 

 - večera 35% 

 

e) Poskytnutie alebo neposkytnutie stravného je zamestnanec povinný vyznačiť na cestovnom  

príkaze pri vyúčtovaní.  

 

3. Cestovné výdavky: 

 

a) Náhrada preukázaných cestovných výdavkov patrí podľa zákona o cestovných náhradách   

medzi nárokové náhrady. Cestovnými výdavkami sa rozumejú: 

  - výdavky na cestovné lístky a miestenky, MHD a batoţinu, 

  - výdavky na leţadlá, lôţka, 

  - taxík (v odôvodnených prípadoch so súhlasom vedúceho zamestnanca). 

  

b) Zamestnancovi, ktorý pouţil na tuzemskej pracovnej ceste súkromné cestné motorové 

vozidlo v súlade s § 7 zákona (písomne sa dohodol so školou), patria tieto nárokové 

náhrady v sume určenej v internej smernici č. 004/2013. 

 

c) Druh poskytnutej náhrady podľa ods.3.b sa určí písomne, alebo  v  príkaze na  vykonanie   

pracovnej cesty. 

 

d) Zamestnávateľ súhlasí s pouţitím súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu v 

prípade, ţe: 

     - zamestnancovi nie je moţné poskytnúť sluţobné motorové vozidlo, 

    - pouţitie súkromného motorového vozidla nie je v rozpore s inými usmerneniami pri      

čerpaní prostriedkov z grantov, projektov a pod., 

    - so zreteľom na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.  

 

e) Súhlas s pouţitím vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu a súhlas poskytnúť 

náhrady za jeho pouţitie vo výške náhrady za kaţdý kilometer jazdy plus náhrady za 

spotrebované pohonné látky udeľuje riaditeľ školy. Riaditeľovi školy tento súhlas udeľuje 

starosta obce. 

 

f) Súhlas s pouţitím vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu a zároveň súhlas 

poskytnúť náhrady za jeho pouţitie vo výške zodpovedajúcej cene cestovného lístka 

pravidelnej verejnej dopravy môţe udeliť vedúci zamestnanec. Riaditeľovi školy tento 

súhlas udeľuje starosta obce. 

 

 

g) V prípade straty dokladov o cestovných výdavkoch poskytne škola náhradu výdavkov na 

základe „Čestného vyhlásenia“ zamestnanca, najviac však len jedenkrát do roka. 

 

4. Výdavky za ubytovanie: 

 

a) Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie patrí zamestnancovi na základe 

doloţeného hotelového účtu alebo účtu z iného ubytovacieho zariadenia za predpokladu, ţe 

bude obsahovať základné náleţitosti. 

 



 

 

b) Zamestnávateľ môţe zamestnancovi v podmienkach tuzemskej pracovnej cesty určiť 

spôsob ubytovania (hotel do určitej kategórie, ubytovňa, penzión a pod.). 

 

c)  Ak má zamestnanec na tuzemskej pracovnej ceste zabezpečené bezplatné ubytovanie v 

celom rozsahu, náklady na ubytovanie mu škola neuhrádza. 

 

5. Náhrada preukázaných nutných vedľajších výdavkov: 

 

a) Za nutný vedľajší výdavok vo všeobecnosti moţno povaţovať rôzne poplatky spojené s 

pracovnou cestou napr. poplatok za telefón, fax, parkovanie, vstupné na výstavy, veľtrhy 

(ak sú súčasťou pracovného programu), a pod. 

 

b)  Za nutné vedľajšie výdavky nemoţno povaţovať: 

     - výdavky spojené s občerstvením a pohostením 

     - poplatky za spoločenský večer 

     - výdavky za nákup darčekov, kvetov, upomienkových predmetov, 

     - úhradu pokút za dopravný priestupok v súvislosti s pouţitím cestného motorového   

vozidla 

    - výdavky za občerstvenie na hotelovej izbe z tzv. minibaru 

    - výdavky za fitnes v hoteli 

    - nákup publikácií – kníh prezentovaných počas konferencie a pod. 

 

 

 

Článok 5 

Zahraničné pracovné cesty 

 
1. Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu do zahraničia patrí: 

    a) náhrada preukázaných výdavkov za poistenie, 

    b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, 

    c) stravné, 

    d) vreckové, 

    e) náhrada preukázaných cestovných výdavkov, 

    f) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov. 

 

2. Náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v 

    zahraničí a náhrada preukázaných výdavkov aj na iné druhy poistenia patrí  zamestnancovi 

len v prípade, ak ho takto nepoistil zamestnávateľ. 

 

3. Náhrada výdavkov za ubytovanie patrí zamestnancovi na základe doloţeného 

    hotelového účtu alebo účtu z iného ubytovacieho zariadenia za predpokladu, ţe bude 

    obsahovať základné náleţitosti. 

 

4.Zamestnávateľ môţe zamestnancovi v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty určiť 

   spôsob ubytovania (hotel do určitej kategórie, ubytovňa, penzión a pod.) 

 

5.Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste zabezpečené bezplatné ubytovanie 

   v celom rozsahu, náklady na ubytovanie mu zamestnávateľ nenahrádza  



 

 

6. Stravné: 

a) Stravné v eurách a v cudzej mene za kalendárny deň poskytuje zamestnávateľ 

zamestnancovi v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej 

zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec trávi v kalendárnom 

dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v eurách 

a v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie. 

b) Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste zabezpečené bezplatné stravovanie v 

celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. 

 

c) Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste zabezpečené bezplatné stravovanie 

čiastočne, zamestnávateľ určené stravné kráti o 25% za bezplatne poskytnuté raňajky, o 

40% za bezplatne poskytnutý obed a o 35% za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej 

sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy 

stravného. 

 

d) Na vznik nároku na náhrady stravného za zahraničnú pracovnú cestu poskytovanú v eurách 

alebo v cudzej mene je rozhodujúci čas prechodu slovenskej štátnej hranice, v prípade 

leteckého spôsobu dopravy sa za rozhodujúci čas pre posúdenie času stráveného v 

     jednotlivých krajinách povaţuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku, v prípade    

vodnej  dopravy sa za rozhodujúci povaţuje čas príchodu a odchodu lode z prístavu, v 

ktorom sa vykonáva vstupná alebo výstupná hraničná kontrola. 

 

7.Stravné je určené od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia SR, a to: 

   a) do 6 hodín vrátane 25% zo základnej sadzby stravného 

   b) nad 6 hodín aţ 12 hodín 50% zo základnej sadzby stravného 

   c) nad 12 hodín základná sadzba stravného 

 

8)Základné sadzby stravného v inej mene ako je euro ustanovuje opatrenie Ministerstva 

    financií SR vţdy pre príslušný kalendárny rok a uverejní v Zbierke zákonov. 

 

9) Vreckové: 

 

a) Zamestnancovi patrí pri zahraničnej pracovnej ceste popri náhrade preukázaných  

potrebných vedľajších výdavkov vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške od 5% 

do 40% zo stravného.  

 

b) Výšku vreckového schvaľuje vedúci zamestnanec vopred pri schvaľovaní zahraničnej 

pracovnej cesty. 

 

c) Vreckové je paušálna náhrada, ktorú zamestnanec nevyúčtováva a ani nezdôvodňuje  

zamestnávateľovi jeho pouţitie. 

 

10. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov patrí podľa zákona o cestovných 

      náhradách medzi nárokové náhrady. Cestovnými výdavkami sa rozumejú: 

 

a) výdavky na cestovné lístky a miestenky, MHD a batoţinu, 

b) výdavky na letenky alebo palubné lístky, 



 

 

c) výdavky na leţadlá, lôţka, 

d) taxík (v odôvodnených prípadoch so súhlasom vedúceho zamestnanca). 

 

11. V prípade straty dokladov o cestovných výdavkoch poskytne zamestnávateľ náhradu 

      výdavkov na základe „Čestného vyhlásenia“ zamestnanca najviac však len jedenkrát 

      do roka. 

 

12. Zamestnancovi, ktorý pouţil na zahraničnej pracovnej ceste cestné motorové vozidlo v 

      súlade s § 7 zákona (písomne sa dohodol so zamestnávateľom), patria tieto nárokové 

      náhrady podľa internej smernice č.004/2013. 

 

13. Náhrada preukázaných nutných vedľajších výdavkov: 

      a) Za nutný vedľajší výdavok vo všeobecnosti moţno povaţovať rôzne poplatky spojené s   

pracovnou cestou napr. poplatok za telefón, fax, parkovanie, vstupné na výstavy, 

veľtrhy (ak sú súčasťou pracovného programu), letiskový poplatok a pod. 

      b) Za potrebné vedľajšie výdavky nemoţno povaţovať: 

         - výdavky spojené s občerstvením a pohostením, 

         - poplatky za spoločenský večer, 

          - výdavky za nákup darčekov, kvetov, upomienkových predmetov, 

         - úhradu pokút za dopravný priestupok v súvislosti s pouţitím cestného 

             motorového vozidla, 

         - výdavky za občerstvenie na hotelovej izbe z tzv. minibaru, 

         - výdavky za fitnes v hoteli, 

         - nákup publikácií – kníh prezentovaných počas konferencie a pod. 

 

 

Článok 6 

Preddavky na náhrady a vyúčtovanie náhrad 

 
1. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na zahraničnú pracovnú 

cestu do sumy predpokladaných náhrad spojených s touto cestou. Preddavok na tuzemskú 

pracovnú cestu môţe poskytnúť zamestnávateľ po dohode so zamestnancom. 

 

2. Zamestnancovi sa neposkytuje preddavok na ďalšiu pracovnú cestu, ak nebol 

    vyúčtovaný predchádzajúci preddavok. 

 

3. Zamestnávateľ poskytuje preddavok na kaţdú pracovnú cestu samostatne a kaţdému   

zamestnancovi samostatne. 

 

4. Preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé     

krajiny, v prípade potreby sa môţe so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí     preddavku 

na stravné v inej mene, ako je mena ustanovená pre jednotlivú krajinu. 

 

5. Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu poskytovanú v eurách, resp. v cudzej mene 

   zamestnávateľ poskytne v hotovosti, resp. prevodom na osobný účet zamestnanca. 

 

6. Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej 

    cesty predloţiť písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad. Súčasťou 

    podkladov na vyúčtovanie sú aj písomné organizačné pokyny (pozvánka, program) aj 



 

 

    správa o vykonaní pracovnej cesty(príloha č.2). 

 

7. Všetky doklady, ktoré sa prikladajú k vyúčtovaniu domácej a zahraničnej pracovnej 

     cesty (doklad za ubytovanie, doklad o cestovnom atď.), musia spĺňať všetky náleţitosti 

účtovného dokladu podľa § 10 zákona o účtovníctve (IČO, dátum, peňaţná suma, podpis, 

názov firmy) a údaje, ktoré vyplývajú zo zákona o cestovných náhradách.  

 

8. Vyúčtovanie pracovnej cesty predkladá zamestnanec na predpísanom tlačive     (cestovný   

príkaz – príloha č.1) takto: 

    a) Odchod a príchod (stĺpec 2) sa uvádza podľa cestovného poriadku. 

    b) Pri zahraničnej pracovnej ceste sa musí uviesť aj miesto a čas prechodu slovenskej   

štátnej   hranice.  

    c) Vzdialenosť v km sa pri pouţití verejného dopravného prostriedku neuvádza. 

    d) V stĺpci 5 sa uvádza čas začiatku a  ukončenia pracovného výkonu podľa aktuálnej   

situácie   (napr. aj začiatok a koniec pedagogického dozoru v dopravnom prostriedku). 

    e) Vreckové sa uvedie len pre zahraničnú pracovnú cestu a len ak je dopredu dohodnuté. 

    f) Poistenie sa uvádza len pre zahraničnú pracovnú cestu ak nebolo uhradené školou,   

potrebné   je priloţiť doklad o zaplatení. 

 

9. Vyúčtovanie náhrad vedľajších výdavkov (napr. úschovňa batoţín, pouţitie telefónu 

   na pracovné účely) treba doloţiť krátkym zdôvodnením v správe o vykonaní cesty.  

 

10. Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloţenia 

     písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty. 

 

11. Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v eurách alebo v cudzej mene pri pracovnej 

     ceste vyšší ako je celkový nárok zamestnanca (preplatok), vracia zamestnanec 

zamestnávateľovi v mene, v akej sa mu poskytol. Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok 

v eurách alebo v cudzej mene pri pracovnej ceste niţší ako je celkový nárok zamestnanca 

(nedoplatok), poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v eurách, resp. v cudzej mene v 

hotovosti, resp. bezhotovostným spôsobom na osobný účet zamestnanca. 

 

12. Pri vyúčtovaní pracovnej cesty zamestnávateľ v prípade potreby zaokrúhľuje: 

      a) celkový nárok zamestnanca v eurách bez poskytnutého preddavku na najbliţší 

          eurocent nahor, v cudzej mene bez poskytnutého preddavku na najbliţšiu celú menovú         

jednotku beţne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných 

bánk, alebo zmenárňou nahor, 

      b) preplatok v eurách alebo jeho časť v eurách na najbliţší eurocent nadol, preplatok v         

cudzej mene alebo jeho časť v cudzej mene na najbliţšiu celú menovú jednotku beţne 

prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk alebo 

zmenárňou nadol,  

      c) nedoplatok v eurách alebo jeho časť v eurách na najbliţší eurocent nahor, 

          nedoplatok v cudzej mene alebo jeho časť v cudzej mene na najbliţšiu celú 

          menovú jednotku beţne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami 

          zahraničných bánk alebo zmenárňou nahor. 

 



 

 

9. V prípade pouţitia súkromného motorového vozidla je potrebný súhlas vedúceho 

zamestnanca na formulári „Dohoda o pouţití súkromného motorového vozidla“                             

K dohode je potrebné priloţiť, kópiu osvedčenia o evidencii, kópiu zmluvy o zákonnom 

     poistení, kópiu zmluvy o havarijnom poistení.  

 

10. Dohodu o pouţití súkromného motorového vozidla postačuje uzatvoriť raz, nie je 

      nutné uzatvárať ju na kaţdú pracovnú cestu samostatne. 

 

11. V prípade refundácie cestovného príkazu zamestnancovi inej organizácie (čl.2 ods.4.c) je 

potrebné mať uzatvorenú dohodu, v ktorej je dohodnuté aj vyplatenie  cestovných náhrad. 

Ďalší postup sa riadi ustanoveniami tohto metodického pokynu. Súčasťou vyúčtovania 

pracovnej cesty je aj správa zamestnanca o vykonanej pracovnej ceste, kde uvedie účel 

konania pracovnej cesty, či splnila pracovná cesta stanovený zámer a pod.  

 

12. Ak sa nariadená pracovná cesta neuskutočnila, je zamestnanec povinný najneskôr 

      nasledujúci deň po zistení tejto skutočnosti: 

      a) poskytnutý preddavok vrátiť, 

      b) odovzdať cestovný príkaz ekonómke školy, s uvedením dôvodu neuskutočnenia cesty. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zástupca riaditeľa školy  zabezpečí, aby s  touto internou smernicou boli     preukázateľne   

oboznámení všetci zamestnanci školy. 

 

2. Za splnenie úloh a za ich dodrţiavanie vyplývajúcich z tejto smernice zodpovedajú 

    vedúci zamestnanci školy a zamestnanec, ktorý je vyslaný na pracovnú cestu. 

 

3.Kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich z tejto smernice je poverená účtovníčka školy. 

 

4. Tento interný predpis je platný dňom jeho podpísania a nadobúda účinnosť od 1.júna 2013 

 

 

 

V Slovenskej Kajni ...............    .................................................. 

                                                                                                    RŠ Mgr. Marián Oľšav 
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Príloha č. 2. Správa o vykonaní pracovnej cesty.  

 

 



 

 

Príloha č.1 Cestovný príkaz na pracovnú cestu + vyúčtovanie pracovnej cesty. 
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