
Smernica k zúčtovávaniu pracovných ciest s účinnosťou od 1.2.2005: 

I. Na pracovné cesty a ich zúčtovanie  na našej fakulte sa môžu  používať výlučne fakultou vypracované
tlačivá, ich vzor je priložený k tejto smernici, nepoužívajte preto tlačivá skoršieho vydania  a tlačivá
iných organizácií:

1. Cestovný príkaz tuzemský

2. Príkaz na zahraničnú pracovnú
cestu

3. Príkaz na prijatie zahraničného
hosťa

4. Žiadosť o súhlas na použitie
súkromného motorového vozidla
na pracovnú cestu

5. Správa zo služobnej cesty
k CP

II. Dňom 1.februára 2005 z  úsporných dôvodov bude preplácaný  len cestovný lístok 2.triedy spiatočný.
Týka sa to železničnej dopravy.  Pri leteckej doprave sa prepláca turistická trieda.

III. 

Pracovné cesty našich zamestnancov  v tuzemsku: 
Pred nástupom na pracovnú cestu: 

Účastník pracovnej cesty riadne vyplní a podpíše cestovný príkaz /na predpísanom doklade sú dispozície/ 
a) Pre tuzemsko predpísaný „Cestovný príkaz tuzemský“
b) Pre zahraničnú pracovnú cestu  „Príkaz  na zahraničnú pracovnú cestu“ /k príkazu pred cestou doložiť aj

poistenie/
c) Vyplnený príkaz dá na podpis svojmu nadriadenému a v prípade úhrady z grantu aj riešiteľovi grantu

z ktorého bude cesta hradená.
d) Takto vyplnený a podpísaný cestovný príkaz, pošle účastník pracovnej cesty na zaevidovanie a odtiaľ je

postúpený na finančné zabezpečenie vedúcej ekonomického oddelenia a až následne  na podpis dekanovi
fakulty,   minimálne  7 pracovných   dní pred nástupom na pracovnú cestu.

e) V cestovnom príkaze uvedie pre tuzemsko i zahraničie požiadavku na zálohu, ktorú schvaľuje tajomník
fakulty a vedúca ekonomického oddelenia,  minimálne 7 dní pred nástupom služobnej cesty.

f) Fakulta z úsporných dôvodov povoľuje iba výnimočne používať súkromné motorové vozidlo na pracovné
cesty.

g) Ak má účastník pracovnej cesty napriek tomu v úmysle použiť ako dopravu súkromné motorové vozidlo
je povinný:

-Pred cestou k cestovnému príkazu požiadať o súhlas zamestnávateľa, predložiť  na podpis „Žiadosť
„o súhlas na použitie súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu a k žiadosti priložiť pred cestou
1.fotokópiu technického preukazu
2.fotokópiu úhrady zákonného poistenia vozidla
3.fotokópiu úhrady havarijného poistenia
inak nedostane súhlas na použitie súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu.

-Ak súhlas získa bude mu  preplatená len čiastka vo výške  cestovného lístka verejnej dopravy podľa
Cenníka č.1A ŽSR regulovaný  MF SR s účinnosťou od 1.januára príslušného roka.

Túto smernicu nahrádza Smernica dekana č.2/2022
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https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Smernice/2022/Smernica_dekanky_c_2_2022_Pracovne_cesty_a_cestovne_nahrady.pdf


 
Po ukončení pracovnej cesty : 
a) Účastník pracovnej cesty je povinný do 10 dní po ukončení pracovnej cesty preložiť doklady na 

vyúčtovanie a vráti ť nevyúčtovanú zálohu. 
b) Doklady k vyúčtovaniu sú :.cestovný príkaz, doklady o výdavkoch, poprípade viď. odstavec III g  a správa 

zo služobnej cesty 
c) Zamestnávateľ je povinný do 10 dní po predložení  písomných dokladov vykonať vyúčtovanie. 
 
IV. 
Služobné cesty cudzích zamestnancov  spolupracujúcich na základe dohôd: 
a) Cudzí zamestnanci  si  zúčtujú cestovné náklady u svojich zamestnávateľov v rozsahu dohodnutom v 
zmluvách,   ktorí nám to následne refundujú  bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Oprávnenosť refundácie 
odsúhlasí vedúci katedry a priloží fotokópiu zmluvy alebo dohody §1 a 2 Zákon 283 o cestovných náhradách.  
  
b) Pokiaľ má fakulta  uzavretú zmluvu so zahraničnými partnermi o poskytnutí ubytovania, stravy, prípadne 
dopravy a i. pri prijatí v Slovenskej republike, pripraví prijímajúca katedra Príkaz na prijatie zahraničného 
hosťa. Na základe ktorého budú náklady zúčtované a ak je dohodnuté i refundované  zahraničiu. 
 
-Katedra určí pracovníka /vpíše ho do príkazu/ ktorý príjme hosťa a vyberie vo fakultnej pokladni pre neho 
finančné prostriedky potrebné na pokrytie dohodnutých pobytových nákladov /stravné, cestovné atď./. Zabezpečí  
ubytovanie, ak bolo zmluvne dohodnuté. Fakulta ubytovanie uhradí prevodným príkazom  
 
-S časovým predstihom 7 pracovných  dní, takto pripravený príkaz odošle katedra   po podpise vedúcim katedry 
a keď bude hradenie z grantu, tak aj  vedúcim riešiteľom grantu  na zaevidovanie. Odtiaľ je príkaz postúpený  na 
finančné zabezpečenie vedúcej ekonomického oddelenia. Následne ho odsúhlasí/neodsúhlasí dekan fakulty.  
 
-Katedrou určený pracovník  zodpovedá  za riadne predloženie písomných dokladov k vyúčtovaniu spolu so 
správou  do 10 dní po ukončení návštevy. Množstvo odovzdaných finančných prostriedkov hosťovi si poverený 
pracovník dá ním podpísať na zadnej strane príkazu, kde vypíše aj číslo cestovného pasu hosťa  a dátum 
odovzdania hotovosti! 
 
V. 
             
Vreckové pre hostí zo zahraničia je povolené 5% z vypočítaného  stravného  v Slovenskej republike.  
 
Vreckové pri  zahraničných pracovných cestách je povolené  5%  z vypočítaného stravného, prináleží aj na dni 
kedy strava bola zabezpečená, teda nie je vypočítavaná. 
 
VI. 
Pri organizovaní hromadnej prepravy katedrou na sústredenie: 
1- Objednávku na dopravu vybavuje katedra, pod hlavičkou fakulty, objednávku musí zaevidovať  na  fakulte. 

Pred akciou musí byť dohodnutá cena dopravy a potrebné peniaze vyzbierané,  spoluúčasť fakulty určená 
pred realizáciou u tajomníka fakulty. 

2- Finančné prostriedky vyzbierané na úhradu dopravy od účastníkov určená osoba vloží do fakultnej 
pokladne. 

3-  Faktúru za dopravu hradí fakulta z vyzbieraných  prostriedkov. Alikvotnú časť dopravy za sprievodný 
personál dopláca fakulta.  K vyúčtovaniu treba doložiť za spolupracujúcich cudzích pracovníkov fotokópiu 
dohody,  ako aj zoznam všetkých zúčastnených s výškou príspevku.   

 
 
 
 
 
 
        Prof.RNDr.Oto Majzlan,PhD. 
                       dekan  Pedagogickej fakulty 
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