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Smernica je interným predpisom Univerzity Komenského v Bratislave Centra ďalšieho 

vzdelávania (ďalej len „CĎV UK“) vydaným: 

- v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov, 

- v súlade s Vnútorným predpisom UK v Bratislave č. 5/2008 o prideľovaní 

a používaní služobných motorových vozidiel,  

- v súlade vnútornými predpismi UK.  

Smernica upravuje postup: 

- schvaľovania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zamestnancom 

CĎV UK na pracovné cesty, 

- na prevádzkovanie služobných motorových vozidiel vodičmi z povolania a na 

prevádzkovanie referentských vozidiel pri plnení pracovných úloh. 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

Čl. 1 

Personálne vymedzenie pôsobnosti smernice 

1. Ustanovenie smernice je záväzné pre: 

a) všetkých interných zamestnancov (ďalej len „zamestnanec“) v riadnom pracovnom 

pomere CĎV UK, 

b) externých zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o vykonaní práce, 

dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov. 

2. S osobami vykonávajúcimi pre CĎV UK práce na základe dohôd mimo pracovného 

pomeru budú podmienky poskytovania cestovných náhrad dohodnuté individuálne pri 

uzatváraní dohôd s prihliadnutím na úlohy, ktoré budú pre CĎV UK plniť. 

 

Čl. 2 

Príkaz na vykonanie pracovnej cesty 

1. Pracovná cesta (ďalej len „PC") sa môže konať len na základe vystaveného príkazu na 

pracovnú cestu (vydáva ekonomický útvar CĎV UK, alebo poverený pracovník). 

2. Príkaz na tuzemskú PC (,,TPC“) podpisuje svojim zamestnancom vedúci príslušného 

útvaru. Vedúcemu zamestnancovi podpisuje príkaz na TPC riaditeľ alebo tajomník CĎV 

UK na základe písomnej požiadavky. 

3. Príkazy na zahraničné pracovné cesty podpisuje riaditeľ CĎV UK.  

4. Absolvovanie PC bez predchádzajúceho súhlasu sa považuje za porušenie pracovnej 

disciplíny v zmysle Čl. 9 platného Pracovného poriadku UK v Bratislave. Takáto osoba 

nesmie vystupovať v mene CĎV UK a nemá právo žiadať od nej akékoľvek finančné 

náhrady. 

5. Evidenciu o príkazoch na pracovnú cestu zamestnancom CĎV UK vedie ekonomický 

útvar CĎV UK. 

6. V nadväznosti na ustanovenia ods. 3 § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov, môže riaditeľ CĎV UK v prípade potreby určiť 

podmienky pracovnej cesty podľa odsekov 1 a 2. jedným rozhodnutím pre viacerých 
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zamestnancov, prípadne viacero pracovných ciest zamestnanca. (Zabezpečenie spoločne 

organizovaných aktivít, letné univerzity a pod.) 

 

Čl. 3 

Postup pri povoľovaní zahraničnej pracovnej cesty 

1. Zahraničnú pracovnú cestu (ďalej len „ZPC") povoľuje riaditeľ na základe žiadosti 

(vzor: príloha č. 1) v súlade s Vnútorným predpisom č. 19/2008 Smernica rektora UK 

v Bratislave o cestovných náhradách pri zahraničných pracovných cestách. 

2. Žiadosť o povolenie zahraničnej pracovnej cesty (ďalej len „ZPC"), s vyjadrením 

vedúceho útvaru, sa podáva riaditeľovi CĎV UK v dostatočnom časovom predstihu 

prostredníctvom tajomníka CĎV UK s týmito náležitosťami: 

a) termín uskutočnenia ZPC, 

b) miesto konania ZPC, 

c) dôvod, resp. účel ZPC s dokladmi preukazujúcimi oprávnenú účasť zamestnanca na 

podujatí, 

d) predpokladanú výšku nákladov na ZPC s rozpisom ich krytia, resp. spôsobu 

zabezpečenia úhrady. 

3. Žiadateľ musí mať na zreteli, že po schválení ZPC musí byť dostatočný čas na 

zabezpečenie cesty optimálnym spôsobom. Pri cestách vyžadujúcich zabezpečenie 

leteniek, alebo iných náročnejších úkonov sa za primeraný predstih považuje lehota 

najmenej jeden mesiac pred vycestovaním. Ak sa vyžaduje úhrada kongresových 

poplatkov v predstihu za výhodnejšiu cenu, treba žiadosť predložiť aspoň jeden týždeň 

pred týmto termínom. 

4. ZCP sa povoľuje len pri aktívnej účasti uchádzača, dokumentovanej dokladmi 

priloženými k žiadosti. 

5. Za aktívnu účasť sa na tento účel považuje: 

a) prezentácia prednášky (posteru), 

b) predsedanie na kongrese, sympóziu, konferencii - uvedené v programe podujatia, 

c) činnosť vo výbore vedeckého/odborného podujatia - uvedené v programe, 

d) účasť na zasadaní výboru medzinárodnej spoločnosti, alebo redakčnej rady (ako člen), 

e) preukázateľné nadväzovanie a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce. 

6. Pre zdokumentovanie aktívnej účasti je potrebné priložiť ku žiadosti o povolenie ZPC 

niektoré z nasledovných dokladov: 

a) kópiu prihlášky, prípadne abstraktu s uvedením autorov a názvu príspevku, 

s potvrdením o prijatí prezentácie, alebo príslušnej časti programu podujatia, 

b) kópiu pozvánky v prípade pozvanej prednášky s uvedením autorov, 

c) iný hodnoverný doklad, ktorý sa priloží k vyúčtovaniu pracovnej cesty. 

7. Tajomník CĎV UK preverí správnosť a úplnosť dokladov podľa predchádzajúcich 

odsekov a postúpi žiadosť na rozhodnutie riaditeľovi CĎV UK. 

8. Po schválení ZPC vystaví zodpovedný zamestnanec ekonomického útvaru CĎV UK 

Príkaz na pracovnú cestu (ďalej len „PPC“). PPC vyhotovuje zamestnanec 

ekonomického útvaru v systéme SAP v module PR05 – Manažér cestovných nákladov 
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na základe doručených podkladov (schválená žiadosť o ZPC, pozvánka, program, 

doklad s menným zoznamom zamestnancov, ktorí budú vyslaní na PC). 

9. Povinnosť predkladať žiadosti na schválenie sa týka aj tých ZPC, kde si všetky náklady 

spojené s pobytom a cestou hradí žiadateľ sám (alebo mu ich hradí pozývateľ alebo iná 

osoba), ale je posudzovaný ako prítomný v práci. 

10. Evidenciu zahraničných pracovných ciest zabezpečuje ekonomický útvar CĎV UK. 

 

Čl. 4 

Používanie cestných motorových vozidiel 

1. Použitie súkromného cestného motorového vozidla na PC sa spravidla nepovoľuje. 

Zamestnanci používajú na pracovné cesty prednostne prostriedky verejnej hromadnej 

dopravy. Na základe ustanovení § 7 ods. 10 zákona 283/2002 o cestovných náhradách 

v znení neskorších predpisov môžu zamestnanci použiť aj vlastné cestné motorové 

vozidlá za týchto podmienok: 

a) Zamestnanec môže použiť cestné motorové vozidlo na PC len výnimočne a na základe 

schválenej písomnej žiadosti a podpísaním vzájomnej ,,Dohody“ s CĎV UK, ktorú 

vydáva ekonomický útvar spolu PPC zo systému SAP. K žiadosti je potrebné doložiť 

fotokópie: 

- dokladu o úhrade PZP a havarijného poistenia na aktuálne obdobie, 

- technického preukazu motorového vozidla, 

- doklad o absolvovaní školenia osôb, ktoré vedú vlastné motorové vozidlo na pracovnej 

ceste. 

b) Zamestnanec predloží žiadosť o uzavretie písomnej dohody o použití cestného 

motorového vozidla riaditeľovi alebo tajomníkovi CĎV UK podľa vzoru, ktorý je 

uvedený v prílohe č. 2. 

- Pri použití cestného motorového vozidla sa poskytne náhrada na základe podpísanej 

,,Dohody o použití cestného motorového vozidla – v cene cestovného lístka“: 

• Pravidelnej verejnej dopravy. Náhrada za cenu cestovného lístka pravidelnej verejnej 

dopravy sa určí vo výške ceny cestovného lístka 2. triedy rýchlika alebo autobusu, 

a to podľa toho, čo je pre zamestnanca výhodnejšie. Pri zahraničných pracovných 

cestách sa náhrada za použité cestné motorové vozidlo poskytuje do výšky ceny 

obojsmerného lístka rýchlika 1. triedy. 

• Cena cestovného lístka 2. triedy rýchlika sa určí podľa aktuálneho cenníka 

cestovného uvedeného v Prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, 

a. s. (www.slovakrail.sk/index.php?id=cenniky). 

• Pokiaľ nie je možné určiť cenu cestovného na uvedenej trase, vyznačí zamestnanec 

na vyúčtovaní služobnej cesty počet odjazdených km z miesta bydliska do miesta 

výkonu práce alebo činnosti SC a to spôsobom: najkratšia trasa GPS a doloží doklad 

o cene podľa odjazdených km verejnej dopravy na trase (Slovak lines aktuálny 

cenník http://www.slovaklines.sk/fileadmin/user_upload/texty/TF_SL.pdf ,článok 2) 

• Ak má zamestnanec so súhlasom svojho bezprostredného nadriadeného aj ďalších 

spolucestujúcich zamestnancov CĎV UK, náhrada cestovných výdavkov podľa § 4 

cit. zákona neprináleží spolucestujúcim zamestnancom, ktorí cestujú spolu so 

zamestnancom, s ktorým bola táto dohoda uzavretá. 

http://www.slovakrail.sk/index.php?id=cenniky
http://www.slovaklines.sk/fileadmin/user_upload/texty/TF_SL.pdf
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- Výnimočne, a pokiaľ je to vo výlučnom záujme CĎV UK, resp. pre CĎV UK 

ekonomicky výhodnejšie, môžu sa poskytnúť zamestnancovi na základe podpísanej 

,,Dohoda o použití cestného motorového vozidla - plné náhrady“ vo výške a sume 

základnej náhrady za každý km jazdy a náhrady za spotrebované pohonné látky. 

 

Čl. 5 

Poskytovanie náhrad 

1. Pri poskytovaní náhrad sa postupuje v súlade so zákonom. Zamestnancovi vyslanému na 

PC patrí: 

• náhrada preukázaných cestovných výdavkov, 

• náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, 

• stravné, 

• náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov. 

2. Za preukázané cestovné výdavky sa poskytuje náhrada nasledovne: 

a) pri tuzemskej PC do 100 km od miesta pravidelného výkonu práce patrí zamestnancovi 

náhrada zodpovedajúca cene obojsmerného cestovného lístka 2. triedy rýchlika alebo 

autobusu, a to podľa toho, čo je pre zamestnanca výhodnejšie, 

b) pri tuzemskej PC nad 100 km od miesta pravidelného výkonu práce patrí zamestnancovi 

náhrada zodpovedajúca cene cestovného obojsmerného lístka rýchlika 1. triedy alebo 

autobusu, a to podľa toho, čo je pre zamestnanca výhodnejšie. 

3. Za potrebné vedľajšie výdavky zamestnancov na pracovnej ceste, a to pri tuzemskej 

i zahraničnej, považuje CĎV UK nasledovné výdavky: 

• parkovné v prípade, ak bol daný súhlas s použitím vlastného cestného motorového 

vozidla alebo služobného cestného vozidla, 

• diaľničné poplatky, 

• výdavky za MHD, 

• výdavky za taxi službu v prípade, ak nie je možné použiť spojenie MHD, napr. 

doprava k určenému dopravnému prostriedku v noci, výnimočne v skorých ranných 

hodinách, v súlade s termínom nástupu na PC, 

• poplatky za odoslanie faxovej správy zamestnávateľovi, 

• vstupné na výstavy a veľtrhy ak je pracovná cesta konaná s týmto cieľom, 

• tlačoviny a študijný materiál súvisiaci s účasťou na odborných podujatiach. 

4. Zamestnancom CĎV UK, ktorých súčasťou pracovnej náplne je zabezpečovanie 

preberanie pošty, písomností a dokumentácie z RUK a za jednotlivé pracoviská CĎV 

UK Žižkova 10, Odbojárov 10/a a Modra – Harmónia č. 3553 patrí náhrada za 

preukázané cestovné MHD a regionálnymi autobusovými linkami. Náhrada za cestovné 

je zúčtovaná 1 x mesačne v pokladni CĎV UK ako výdavok na dopravu. 

5. Vedľajšie výdavky môžu byť zamestnancovi uhradené len po ich preukázaní dokladom 

o zaplatení. Úhrada týchto výdavkov nenahradzuje poskytnutie vreckového pri 

zahraničnej pracovnej ceste. 

6. Stravné zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň pracovnej cesty, za podmienok 

ustanovených zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania 



7 

pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na 

časové pásma: 

a) 5 až 12 hodín,  

b) 12 až 18 hodín,  

c) nad 18 hodín 

7. Pri tuzemskej pracovnej ceste poskytne CĎV UK preddavok len ak o to zamestnanec 

požiada. 

 

Čl. 6 

Náhrady pri zahraničných pracovných cestách (ZPC) 

1. Zamestnancovi patria pri zahraničnej pracovnej ceste tieto náhrady: 

• náhrada cestovných výdavkov (preukázané cestovným lístkom), 

• náhrada za ubytovanie (preukázané dokladom o zaplatení), 

• stravné podľa opatrení Ministerstva financií SR (nepreukazuje sa), 

• náhrada vedľajších výdavkov - napr. poistenie liečebných nákladov (preukázaných 

dokladom o zaplatení). 

2. Zamestnancom CĎV UK sa pri ZPC poskytuje vreckové v príslušnej mene nasledovne: 

• riaditeľ, tajomník CĎV UK - 40 % sumy prislúchajúceho stravného, 

• vedúci pracovísk účelových zariadení, vedúci oddelení CĎV UK - 30 % sumy 

prislúchajúceho stravného, 

• ostatní zamestnanci - 20 % sumy prislúchajúceho stravného, 

• vodiči CĎV UK – 5% prislúchajúceho stravného 

• zamestnanci na ZPC v rámci projektov akademických mobilít a programov podľa 

rozpočtu a rozhodnutia koordinátora projektu, nie však menej ako 5%, resp. viac ako 

40%. 

3. CĎV UK poskytne zamestnancovi preddavok na pracovnú cestu v predpokladanej 

výške v zahraničnej mene v hotovosti aj bez požiadania, najneskôr v deň nástupu na 

zahraničnú pracovnú cestu. 

4. Preddavky na pracovné cesty poskytuje CĎV UK v hotovosti v príslušnej mene štátu, po 

dohode so zamestnancom môže CĎV UK poskytnúť preddavok na stravné v inej cudzej 

mene, ako je mena ustanovená opatrením ministerstva financií pre príslušnú krajinu. 

 

Čl. 7 

Vysielanie a prijímanie študentov 

1. Vysielanie a prijímanie študentov sa vykonáva spravidla na základe uzatvorených 

bilaterálnych zmlúv. 

2. Pre financovania náhrad spojených s pobytom študentov platia podmienky dohodnuté 

v jednotlivých zmluvách. V prípade, že financovanie pobytu študentov nie je dohodnuté 

v zmluvách, platia ustanovenia zákona a tejto smernice. 
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Čl. 8 

Ukončenie cesty, predloženie správy a vyúčtovanie 

1. Na vyúčtovanie pracovnej cesty je potrebný kompletne vyplnený cestovný príkaz 

s uvedením všetkých údajov - presná adresa začiatku a konca cesty, bydlisko, 

pracovisko, iné miesto určené zamestnávateľom, všetky použité spôsoby dopravy, 

poskytnutá strava atď., spolu so ,,Správou z pracovnej cesty“ (príloha č. 3) obsahujúcu 

informáciu o splnení cieľov cesty, ako aj ostatné podrobnosti priebehu cesty - použitý 

dopravný prostriedok, zabezpečenie a poskytnutie stravovania, začiatok a koniec 

výkonu práce a pod. 

2. Pri použití vlastného cestného motorového vozidla musí byť pri vyúčtovaní cestovných 

výdavkov priložené vyplnené tlačivo ,,Vyúčtovanie pri použití cestného motorového 

vozidla na pracovnú cestu“ (príloha č. 4), ktoré zabezpečuje ekonomický útvar CĎV 

UK. Spolu s ním aj doklad o čerpaní pohonných hmôt, pričom dátum na daňovom 

doklade (výpis z registračnej pokladne) musí byť zhodný s dňom nástupu na PC, resp. 

počas trvania PC. 

3. Zamestnanec povinný predložiť CĎV UK na vyúčtovanie PC písomné doklady spolu so 

správou, a to do desiatich pracovných dní po dni skončenia PC (cestovný príkaz, tlačivo 

prechodu hraníc pri zahraničnej PC, doklady o všetkých platbách spojených 

s vykonaním a priebehom pracovnej cesty, ...). Vo výnimočných a odôvodnených 

prípadoch je možné, najmä pri zahraničných PC, predložiť písomné podklady na 

vyúčtovanie aj neskôr, najdlhšie však do 30 kalendárnych dní po dni skončenia PC. 

4. CĎV UK vykoná vyúčtovanie PC, na základe správy zo služobnej cesty, najneskôr do 

desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov.  

5. Pri strate dokladu alebo nejednoznačnom preukázaní výdavku môže zamestnávateľ 

poskytnúť náhradu len na základe čestného vyhlásenia, maximálne však do výšky 25 %. 

6. Ak je pri zahraničnej pracovnej ceste vyúčtovaný nedoplatok, môže poskytnúť CĎV UK 

zamestnancovi doplatok v tej cudzej mene, v ktorej bol poskytnutý preddavok, alebo 

tuzemskej platnej mene (EUR). 

7. Vyúčtovanie ZPC sa vykoná podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenská 

platného v deň vyplatenia preddavku. 

8. Ak z nejakého dôvodu nebol preddavok na ZPC zamestnancom prevzatý, CĎV UK 

vykoná vyúčtovanie podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného 

v deň skutočného nástupu zamestnanca na ZPC. 

9. Externí zamestnanci k vyúčtovaniu predkladajú kópiu Dohody o pracovnej činnosti, 

prípadne Dohody o vykonanej práce, alebo Dohody o brigádnickej práci študentov. 

10. Vyúčtovanie nákladov spojených so služobnou cestou zamestnancovi sa vykonáva: 

a) prevodom na osobný bankový účet 

b) výplatou v hotovosti z pokladne 

c) výnimku tvorí vreckové, ktoré podlieha od 1. januára 2011 zdaneniu, a preto sa vypláca 

len spolu so mzdou vo výplatnom termíne. 

11.  Po ukončení služobných ciest ekonomický útvar vykoná zúčtovanie v transakciách SAP 

v module PREC, PRRW, PRIF zúčtovanie od finančného účtovníctva. 
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DRUHÁ ČASŤ 

Čl. 9 

Vymedzenie niektorých pojmov 

1. Služobným motorovým vozidlom sa rozumie motorové vozidlo riadené vodičom 

z povolania (ďalej aj „vozidlo osobnej dopravy“). 

2. Referentským vozidlom sa rozumie služobné motorové vozidlo bez prideleného vodiča, 

ktoré je na základe „Dohody o zverení referentského vozidla zamestnancovi“ (príloha 

č. 5). 

3. Prepravným úkonom alebo prepravou sa rozumie služobné prevádzkovanie motorového 

vozidla s cieľom uskutočnenia prepravy osôb alebo nákladu.  

4. Vodičom sa rozumie: 

a) vodič z povolania - zamestnanec CĎV UK, 

b) zamestnanec, ktorému je na základe dohody zverené služobné motorové vozidlo 

(referent), 

c) zamestnanec používajúci súkromné motorové vozidlo. 

5. Žiadateľom sa rozumie: riaditeľ CĎV UK, vedúci útvarov CĎV UK a Študijného 

a kongresového strediska CĎV UK Modra – Harmónia, zamestnanci CĎV UK.  

6. Žiadanka na prepravu sa rozumie tlačivo - žiadosť, odsúhlasenie a príkaz na vykonanie 

služobnej cesty. 

7. Záznam o prevádzke motorového vozidla sa rozumie tlačivo na vyúčtovanie 

jednotlivých služobných ciest. 

 

Čl. 10 

Používanie služobného motorového vozidla s vodičom z povolania a referentského 

vozidla na základe ,,Žiadanky na prepravu“ 

1. Zamestnanci môžu používať služobné motorové vozidlo riadené vodičom z povolania 

a referentské vozidlo len na zabezpečenie služobných úloh.  

2. Požiadavky na prepravné úkony predkladajú žiadatelia (zamestnanci) písomne na 

tlačive „Žiadanka na prepravu osôb – nákladu“ (ďalej aj „žiadanka“), ktorí zároveň sú 

povinní vyplniť všetky údaje na žiadanke. 

3. Žiadanka sa predkladá na každú plánovanú cestu jednotlivo, s uvedením mena žiadateľa 

a s podpisom žiadateľa. 

4. Žiadanky na prepravné úkony schvaľuje riaditeľ CĎV UK alebo tajomník a vedúci 

ekonomického útvaru – referát dopravy (minimálne  dve zodpovedné osoby ). 

5. V rubrike žiadanky „príkaz na jazdu“ vypĺňa zamestnanec zodpovedný za auto 

prevádzku meno vodiča, druh prideleného motorového vozidla vrátane evidenčného 

čísla. Svojím podpisom potvrdí, že vozidlo spĺňa požiadavky zákona č. 725/2004 Z. z. 

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vodič je 

odborne i zdravotne spôsobilý na bezpečné vedenie motorového vozidla. 

6. Príkaz na jazdu a číslo objednávky na žiadanke podpisuje zamestnanec zodpovedný za 

auto prevádzku na základe vlastnej evidencie, zároveň potvrdzuje, že dané vozidlo je 

v požadovanom termíne voľné.  
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7. Zamestnanec - vodič je povinný udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave, zároveň 

je povinný každú poruchu bezodkladne ohlásiť tajomníkovi CĎV UK prípadne 

vedúcemu ekonomického útvaru. 

 

Čl. 11 

Povinnosti vodiča 

1. Vodič je povinný mať pri sebe počas jazdy platné doklady predpísané na vedenie 

motorového vozidla: 

a) vodičský preukaz,  

b) osvedčenie o evidencii vozidla,  

c) potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenie (tzv. biela karta pre tuzemsko 

a tzv. zelená karta pre zahraničie),  

d) doklad o vykonaní emisnej kontroly, 

e) osvedčenie o STK,  

f) osvedčenie o absolvovaní školenia z predpisov BOZP, 

g) schválenú žiadanku na prepravu osôb - nákladu s vyplneným príkazom na jazdu, 

h) záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, ktorý vodič vyhotovuje podľa žiadanky 

a dopĺňa požadovanými údajmi podľa predtlače.  

2. Vodič je ďalej povinný:  

a) počas vedenia a prevádzky vozidla dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa tejto 

činnosti,  

b) kontrolovať technický stav vozidla pred začiatkom jazdy, v priebehu a po ukončení 

výkonu vozidla,  

c) dotankovať PHM, ak ukazovateľ stavu PHM ukazuje polovicu objemu nádrže, 

d) ohlásiť bezodkladne tajomníkovi CĎV UK, prípadne vedúcemu ekonomického útvaru, 

každú poistnú udalosť, alebo dopravnú nehodu, na ktorej mal účasť, a to so všetkými 

potrebnými údajmi (mená postihnutých osôb, evidenčné čísla vozidla a meno majiteľa 

alebo prevádzkovateľa vozidla, ktoré malo na tejto udalosti účasť, mená a adresy 

svedkov, dátum a hodinu udalosti a sídlo odboru dopravnej polície, ktorá dopravnú 

nehodu vyšetrovala a s ktorou konkrétnu udalosť prerokoval),  

e) prepravovať len osoby uvedené na schválenej žiadanke,  

f) naložiť, vyložiť a doručiť náklad, osoby, ktoré vo svojom vozidle prepravuje tak, aby 

činnosť nebola v rozpore s platnými predpismi a neodporovala zásadám efektívnosti 

a hospodárnosti, 

g) po vykonaní jazdy odovzdávať zamestnancovi zodpovednému za auto prevádzku 

vyplnený a očíslovaný oddelený list zo ,,Záznamu o prevádzke vozidla osobnej 

dopravy“, spolu s priloženou súvisiacou ,,Žiadankou na prepravu“ - príkazom na jazdu, 

h) odovzdať kľúče a ovládač na otváranie vstupnej brány na Žižkovej, 

i) vozidlo parkovať len v určenom priestore (stanovište), výnimočne po súhlase riaditeľa 

CĎV UK aj mimo na stráženom parkovisku, prípadne inak zabezpečenom mieste (napr. 

v mieste bydliska vodiča). 
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Čl. 12 

Stanovište motorových vozidiel 

1. Stanovišťom služobných motorových vozidiel organizácie sú garáže a parkovacie 

plochy: 

 pri administratívnej budove na Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava 

 pri Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK, Modra – Harmónia č. 3553, 900 

01 Modra 

 vo dvore budovy ÚJOP CĎV UK, na Žižkovej 10, 811 04 Bratislava. 

2. Pri návrate z pracovnej cesty po 20.00 hod., resp. pri nástupe na služobnú cestu pred 

6.00 hod. dáva súhlas na parkovanie v mieste bydliska riaditeľ CĎV UK, a to svojím 

podpisom na zadnej strane príkazu na jazdu s nasledovným textom: „Povoľujem 

parkovanie v mieste bydliska“.  

3. Vodič po skončení výkonu vozidla je povinný odstaviť služobné motorové vozidlo na 

vyznačenom parkovacom mieste a zabezpečiť ho proti krádeži (uzamknutie vozidla, 

zapnutie alarmu, uzamknutie páky na volant, prípadne iným spôsobom). Vodič 

v prípade parkovania v mieste bydliska zodpovedá za zabezpečenie vozidla proti 

krádeži a jeho poškodeniu. 

 

Čl. 13 

Používanie služobného motorového vozidla bez pridelenia vodiča z povolania 

(referentské vozidlo) 

1. Referentsky vedené motorové vozidlo môže používať výhradne zamestnanec 

organizácie, ktorý predložil žiadosť a spĺňa nasledujúce požiadavky: 

a) je s organizáciou v pracovno-právnom vzťahu, 

b) má platný vodičský preukaz s oprávnením na vedenie vozidiel požadovanej skupiny, 

c) absolvoval školenie na zdokonalenie odbornej spôsobilosti vodičov, má platný preukaz 

o absolvovaní zdokonaľovania odbornej spôsobilosti vodičov – referentov (platnosť 

preukazu je 2 roky), 

d) má podpísanú dohodu o používaní vozidla na pracovné cesty, 

e) má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. 

2. Požiadavky uvedené v ods. 1 tohto čl. musia spĺňať aj vodiči z povolania. 

3. Zoznam zamestnancov oprávnených používať služobné motorové vozidlo, pridelenie 

služobných motorových vozidiel referentom a ich miesto parkovania tvorí prílohu č. 6 

tejto smernice. 

4. Za hospodárnosť využívania referentského vozidla a efektivitu vykonávania služobných 

ciest pracovníkmi zodpovedajú vedúci útvarov CĎV UK.  

 

Čl. 14 

Záznam o prevádzke motorového vozidla 

1. V zázname o prevádzke vozidla osobnej dopravy je potrebné osobitne pri každej jazde 

uviesť:  

a) odkiaľ a kam bola pracovná cesta realizovaná,  
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b) čas odchodu a príchodu,  

c) počet ubehnutých kilometrov,  

d) stav tachometra. 

2. Vodič služobného motorového vozidla podpisuje ,,Záznam o prevádzke vozidla osobnej 

dopravy“ po ukončení jazdy. Tento ,,Záznam“ predloží na podpis zamestnancovi, 

ktorého prepravoval. Prepravovaná osoba (,,používateľ“) svojím podpisom potvrdzuje 

po skončení jazdy správnosť zápisu, ktorý vykonal vodič, najmä vykázané km, čas 

odchodu a príchodu a stav tachometra.  

3. Každú jazdu, ako počas pracovného času tak aj mimo pracovného času, treba zapísať do 

samostatného riadku.  

 

Čl. 15 

Evidencia referátu auto-prevádzky 

1. Zamestnanec zodpovedný za auto-prevádzku vedie evidenciu motorových vozidiel, 

ktorou je evidencia: 

a) žiadaniek na prepravu,  

b) záznamov o prevádzke vozidla osobnej dopravy,  

c) mesačného vyúčtovania spotreby pohonných látok,  

d) vozového zošita,  

e) kľúče od vozidla a garáže (náhradné kľúče sú u zodpovedného zamestnanca 

ekonomického oddelenia). 

 

Čl. 16 

Povinnosti zamestnanca zodpovedného za auto prevádzku 

1. Zamestnanec zodpovedný za auto-prevádzku mesačne predkladá na kontrolu úplnosti 

a správnosti údajov: 

a) ,,Záznam o prevádzke služobných motorových vozidiel“, vedúcemu ekonomického 

útvaru, prípadne tajomníkovi CĎV UK,  

b) zabezpečuje vykonávanie opráv (v spolupráci s tajomníkom, prípadne vedúcim 

ekonomického útvaru), pravidelné technické, emisné a servisné prehliadky služobných 

vozidiel, 

c) vedie záznamy vo vozových zošitoch podľa jednotlivých služobných motorových 

vozidiel 

d) pravidelne kontroluje a porovnáva faktúry za odber pohonných látok s pokladničnými 

dokladmi vydanými na čerpacej stanici a v ,,Zázname o prevádzke vozidla“. 

 

Čl. 17 

Čistenie, upratovanie a dezinfekcia vozidla 

1. Čistenie, upratovanie a dezinfekciu vozidla vykonáva zamestnanec určený na túto 

činnosť v rozsahu: 



13 

a) čistenie interiéru vozidla (vysávanie, tepovanie čalúnených častí, čistenie a dezinfekcia 

podlahy, palubnej dosky, skiel), 

b) čistenie exteriéru vozidla (karoséria vozidla, sklá, svetlá, kolesá vozidla). 

 

2. Čistiace a dezinfekčné prostriedky na tento úkon zabezpečuje zamestnanec, v spolupráci 

so zamestnancom zodpovedným za auto-prevádzku, na základe ,,Požiadavky na 

zabezpečenie dodávky tovaru a služieb“. 

 

Čl. 18 

Pohonné látky a mazadlá určovanie údržba vozidiel 

1. Pohonné látky je vodič povinný, podľa ukazovateľa hladiny stavu PHM na palubnej 

doske, dočerpať do 100 % objemu nádrže vždy po klesnutí hladiny PHM pod hranicu 

½ objemu nádrže.  

2. Úhradu za tankovanie vykonáva predovšetkým na vydanú kreditnú kartu u zmluvného 

dodávateľa, vo výnimočných prípadoch v hotovosti. 

3. Intervaly výmeny olejových náplní agregátov, ako i termíny pravidelných technických 

prehliadok jednotlivých služobných motorových vozidiel sa riadia odporúčaniami 

výrobcu vozidla.  

4. Za zabezpečenie kontroly technického stavu vozidiel v zmysle § 21 zákona č. 725/2004 

Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zodpovedá ekonomický 

útvar. 

 

Čl. 19 

Záverečné ustanovenie 

1. Ruší sa Vnútorný predpis CĎV UK č. 4/2012 Usmernenie o používaní služobných 

motorových vozidiel zo dňa 7. 9. 2012, v znení dodatku č. 1., dodatku č. 2, dodatku č. 3. 

a dodatku č. 4. 

 

2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 3. mája 2018. 

 

 

 

V Bratislave 30. 4. 2018 

 

 

 

 

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

riaditeľka CĎV UK 
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Príloha č. 1: Žiadosť o vyslanie na pracovnú cestu  

Vyplňuje zamestnanec. Vložte kurzor do sivého políčka a píšte 

Priezvisko, meno, titul:  Osobné číslo:  

Pracovisko/útvar:  Útvar číslo:  

Pracovné zaradenie:   Tel.:  

Spolucestujúci:  

Adresa trvalého bydliska:  

Odchod dňa:  o hodine:  Príchod dňa:  o hodine:  Počet dní:  

Štát:  Miesto konania:  

Účel cesty:  

Prílohy odôvodňujúce cestu (prílohy treba priložiť k žiadosti) (pozvánka, program...) 

  

Položky predpokladaných nákladov - Vyplňuje zamestnanec Jednotková 

cena:  

Celkom 

spolu:  

1. Doprava: vlak služobné auto  

  súkromné auto taxi miestna doprava 

    

2. Stravné: (3 dni x sadzba)     

3. Ubytovanie: (počet nocí x poplatok) 2 noci     

4. Vreckové: (počet dní x sadzba) 3 dni    

5. Registračný poplatok: faktúra bankový prevod v hotovosti       

6. Vedľajšie výdavky na účely: PHM, diaľničná známka   

7. Poistenie: áno  

nie /mám vlastné číslo poistenia – treba nahlásiť na ref. ZPC  

  

Predpokladané náklady spolu:   

Poznámka:    

Požadovaná výška zálohy (vyplatená v hotovosti z pokladne):  

v EUR / cudzia mena 

  

Zdroj financovania – Vyplní ekonomické oddelenie: 

 Predbežná finančná kontrola v zmysle § 9 zákona č. 502/01 Z.z.. Navrhovaná operácia je finančne krytá 

a čerpanie FP je v súlade s rozpočtom:  projektu číslo  zmluvou číslo ________________ 

 dotáciou z roku _   mimodotačných zdrojov:  

 

Dátum a podpis zamestnanca: ___________________________________ 

 Schválenie žiadosti o vyslanie na služobnú cestu: 

Vedúci/metodik útvaru: Tajomník CĎV UK:  Riaditeľ CĎV UK: 

Dátum: Dátum:  Dátum: 

 

 

Zdroj: 

ŠPP:   

Referát plánu a rozpočtu podpis: 

Dátum :  
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Príloha č. 2 (vytvára sa v systéme SAP) 

Žiadosť  

o používaní vlastného cestného motorového vozidla na pracovnej ceste 

Zamestnanec (ďalej len „zamestnanec"): ............................................................... 

Adresa trvalého bydliska: .................................................................................... 

Miesto výkonu služobnej cesty (uveďte trasu): 

 

Z.................................................... do.................................................... 

 

Z....................................................  do.................................................... 

 

V súlade s § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách: 

Použité cestné motorové vozidlo: 

druh vozidla ................................................. ŠPZ: ............................... 

Zamestnávateľ súhlasí - nesúhlasí (nehodiace prečiarknuť) s používaním vlastného motorového 

vozidla zamestnanca, ktoré bude používať na uskutočňovanie pracovných ciest v súvislosti s plnením 

pracovných úloh. 

V prípade použitia motorového vozidla sa bude poskytovať zamestnancovi náhrada preukázaných 

cestovných výdavkov v súlade s Čl. 4 Smernica o cestovných náhradách: 

A: ods. 3. písm. a) ,,Dohoda o použití cestného motorového vozidla – v cene cestovného lístka“ 

(nehodiace prečiarknuť) 

B: ods. 3. písm. e) ,,Dohoda o použití cestného motorového vozidla – plné náhrady“ 

(nehodiace prečiarknuť) 

(1) Zamestnanec sa zaväzuje udržiavať osobné motorové vozidlo v prevádzky spôsobilom stave tak, 

aby nedošlo v súvislosti s jeho prevádzkou pri plnení pracovných úloh k ohrozeniu života, zdravia 

a poškodeniu majetku alebo jeho zničeniu. 

(2) Zamestnávateľ nezodpovedá za škodu, ku ktorej dôjde na osobnom motorovom vozidle 

zamestnanca mimo plnenia pracovných úloh a pri činnosti, ktorá nebude mať priamu súvislosť 

s plnením pracovných úloh. 

 

Zamestnanec je povinný predložiť ku k žiadosti: 

- fotokópiu platnej Zmluvy havarijného poistenia a doklad o úhrade havarijného poistenia. 

- fotokópiu technického preukazu motorového vozidla. 

- doklad o absolvovaní školenia osôb, ktoré vedú vlastné motorové vozidlo na pracovnej ceste 

 

V Bratislave dňa 

 

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

zamestnanec zamestnávateľ 
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Príloha č. 3 

Správa z pracovnej cesty 

Priezvisko, meno, titul  

Pracovisko  Pracovné zaradenie  

Číslo príkazu na PC  

Miesto výkonu PC  

Účel PC  

Nástup na PC  Čas   

Ukončenie na PC  Čas  

Spôsob dopravy  

Spolucestujúci  

Náklady na ubytovanie  

Vedľajšie výdavky  

Bezplatne poskytnutá 

strava 
raňajky obed večera 

dátum 

   

   

   

Správa o priebehu PC  

Bratislava  podpis  

Vyjadrenie 

nadriadeného 
So správou o priebehu PC  súhlasím / nesúhlasím* 

Dátum  
Podpis 

nadriadeného  
 

 

* nehodiace sa prečiarknite. 
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Príloha č. 4 (vytvára sa v systéme SAP) 
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Príloha č. 5 

Dohoda  

o zverení a používaní referentského motorového vozidla 

uzavretá medzi:  

 

Zamestnávateľ: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v 

Bratislave 

Sídlo:  Odbojárov 10/a, 820 05 Bratislava 

Zastúpený:  ................................................................. - riaditeľ 

(ďalej len „zamestnávateľ“)  

a  

Zamestnanec: ..................................................................................  

Narodený(á): ............................ rodné číslo:..................................................  

Občiansky preukaz č.: ........................................................................  

Bytom: ......................................................................... 

Funkcia: .........................................................................  

(ďalej len „zamestnanec“)  

I. 

1. Zamestnávateľ prideľuje zamestnancovi referentské motorové vozidlo (ďalej len „vozidlo“):  

Typ: ........................  

EČV: ........................  

2. Vozidlo sa prideľuje zamestnancovi za podmienok stanovených vo vnútornom predpise 

č. 5/2008 smernici rektora UK o prideľovaní a používaní služobných motorových vozidiel, 

Smernice č. 1/2018 CĎV UK a za podmienok dohodnutých v tejto dohode. Neoddeliteľnú 

súčasť tejto dohody tvorí príloha - záznam o odovzdaní a prevzatí vozidla.  

II. 

1. Náklady na prevádzku prideleného vozidla a náklady na pohonné látky (ďalej len „PL“) pri 

jeho použití na služobné účely znáša zamestnávateľ.  

2. Zamestnanec je oprávnený využívať referentské vozidlo výnimočne aj na súkromné účely. 

Náklady na PL pri použití vozidla na súkromné účely znáša zamestnanec, pokiaľ sa so 

zamestnávateľom v konkrétnom prípade nedohodne inak.  

3. Zamestnancovi sa prideľuje platobná karta: GARAGE .... č. ...................................... 

s mesačným limitom ...... €, na nákup pohonných hmôt (benzín 95/ nafra) výlučne na 

čerpacích staniciach Slovnaft. 

III. 

1. Zamestnanec je oprávnený parkovať vozidlo mimo pracovnej doby alebo pracovnej cesty 

v mieste svojho trvalého bydliska: ............................................................................................ 

2. Zamestnanec je povinný viesť evidenciu o prevádzke prideleného vozidla.  

3. Zamestnanec nie je oprávnený zveriť pridelené vozidlo na používanie iným osobám.  
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4. Zamestnanec zodpovedá za škody spôsobené na pridelenom vozidle v zmysle § 179 a nasl. 

Zákonníka práce.  

IV. 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do ......................... Zamestnanec je povinný 

vozidlo zamestnávateľovi protokolárne odovzdať najneskôr do ....................... do ........... 

hodiny.  

2. Zamestnávateľ je oprávnený od dohody jednostranne odstúpiť v prípade, že:  

a) zamestnanec porušuje podmienky Smernice č. 1/2018 CĎV UK o prideľovaní a používaní 

služobných motorových vozidiel a podmienky tejto dohody,  

b) zamestnanec porušuje svoje pracovné povinnosti, pracovnú disciplínu alebo koná 

v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,  

c) zamestnanec sa opakovane dopúšťa dopravných priestupkov alebo opakovane spôsobí 

škodové udalosti na vozidle jeho zavinením.  

3. Odstúpenie od tejto dohody nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení 

zamestnancovi. Zamestnanec je povinný v takomto prípade protokolárne odovzdať pridelené 

vozidlo zamestnávateľovi najneskôr v deň doručenia oznámenia o odstúpení.  

 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

písomného prevzatia prideleného vozidla zamestnancom. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch 

vyhotoveniach, jedno je určené pre zamestnanca, jedno pre referát autodopravy. 

 

 

V Bratislave .....................................  

 

 

 

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

zamestnanec zamestnávateľ 
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Príloha č. 5 a) 

Záznam o prevzatí a odovzdaní referentského vozidla 

Vozidlo (značka, typ):  ................................. 

ŠPZ:    ................................. 

Palivo:    ................................. 

Zamestnanec:   ................................................................................................... 

Bydlisko:  ........................................................................................................ 

Miesto parkovania: ........................................................................................................ 

(mimo pracovnej doby)  

 

Dátum prevzatia vozidla: ........................... 

1. Zamestnancovi sa prideľuje referentské vozidlo na služobné účely.  

2. Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami používania 

služobného motorového vozidla v zmysle smernice č. 1/2018 o prideľovaní a používaní 

služobných motorových vozidiel a dohody o pridelení a používaní referentského vozidla, 

zaväzuje sa ich dodržiavať.  

3. Obidve strany vyhlasujú, že v deň podpísania tohto záznamu neboli na vozidle zistené 

závady, ktoré by bránili zamestnancovi v jeho používaní.  

4. Zamestnanec potvrdzuje, že je oboznámený s predpismi pre výkon riadenia vozidla, 

s predpismi o vlastnej zodpovednosti pri jeho používaní.  

V Bratislave ............................ 

 

Prevzal: 

 

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

zamestnanec zamestnávateľ 

 

Dátum odovzdania vozidla: 

1. Zamestnanec odovzdáva referentské vozidlo pridelené na služobné.  

2. Obidve strany vyhlasujú, že v deň podpísania tohto záznamu neboli na vozidle 

zistené závady.  

3. Zamestnanec odovzdáva a plní povinnosti podľa platnej Smernice č. 1/2018 CĎV 

UK čl. 11 bod. 1 a 2. 

 

Odovzdal: 

 

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

zamestnanec zamestnávateľ 

Poznámka: Záznam je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden prevezme zamestnanec - 

referent, druhý zamestnanec zodpovedný za auto prevádzku, prípadne tajomník CĎV UK.
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Príloha č. 6 

Zoznam zamestnancov CĎV UK 

oprávnených používať služobné motorové vozidlá 

 

Honda Jazz  EČV: BA-815 MR 

PaedDr. Janka Chládecká, PhD. 

PaedDr. Miroslav Števčík 

Mgr. Ľubica Opálková 

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. 

PhDr. Katarína Nevrlová 

Mgr. Ľudmila Ábelová 

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. 

 

Renault Traffic EVČ: BA-401 TC 

   Ján Nevrla  

   PaedDr. Miroslav Števčík 

                                     

Škoda Octavia EVČ: BL-809 GL 

   PaedDr. Miroslav Števčík  

PaedDr. Janka Chládecká, PhD. 

   Mgr. Ľubica Opálková 

 

Pridelenie, správa a údržba služobných motorových vozidiel 

a miesto ich parkovania 

Honda JAZZ BA–815 MR PaedDr. Miroslav Števčík – Odbojárov 10/a, 831 04 

Bratislava 

 

Renault Trafic BA–401 TC  Ján Nevrla - Modra – Harmónia č. 3535, 900 01 Modra  

 

Škoda Oktavia BL–809 GL  PaedDr. Miroslav Števčík – Odbojárov 10/a, 831 04 

Bratislava 


