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PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA CESTOVNÝCH NÁHRAD 
ÚČASTNÍKOM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 

 
 

A. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 
 
 

1. Nárok na poskytnutie cestovných náhrad 
Pri poskytovaní cestovných náhrad postupuje IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže (ďalej IUVENTA) v zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Nárok na poskytnutie cestovných náhrad majú iba tí 
účastníci, ktorí sú podpísaní na prezenčnej listine z podujatia.  
 

2. Požiadavky na cestovné doklady 
Pri uplatňovaní cestovných náhrad môžu byť akceptované len cestovné 
doklady z miesta bydliska alebo sídla školy (u dospelých účastníkov aj z 
miesta pracoviska) na miesto konania podujatia a späť. V prípade, že 
účastník cestuje na podujatie z iného miesta, ako je vyššie uvedené, musí 
to pri uplatnení cestovných náhrad písomne zdôvodniť. Poskytnutie 
cestovných náhrad bude v takomto prípade posudzované individuálne.  
Akceptovať možno iba cestovné doklady s dátumom maximálne 1 deň 

pred začiatkom podujatia a 1 deň po ukončení podujatia (vrátane), 
v prípade medzinárodných podujatí sa bude postupovať individuálne.  
Pri strate cestovných dokladov sa posudzuje nárok na uznanie cestovných 
náhrad individuálne, a to iba v mimoriadnych a písomne odôvodnených 
prípadoch.  
 

3. Spôsoby prepravy 
 

Súkromné motorové vozidlo 
V prípade použitia súkromného motorového vozidla budú cestovné 
náhrady preplatené iba vodičovi vozidla, bez ohľadu na počet 
prepravovaných osôb, a to vo výške obyčajného cestovného 2. vozňovej 
triedy vlakov osobnej dopravy podľa aktuálneho cenníka Železničnej 
spoločnosti Slovensko, a.s. (http://www.slovakrail.sk/sk/preprava-
osob/slovensko/cenniky.html). Vzdialenosti pre výpočet cestovného určí 
poskytovateľ podľa kilometrických vzdialeností uvedených na www.cp.sk. 
 
Vlaková/autobusová doprava 
Účastníkom podujatí sa poskytujú cestovné náhrady za autobusový 
cestovný lístok resp. cestovný lístok 2. vozňovej triedy vlakov osobnej 
dopravy. V prípade použitia 1. vozňovej triedy vlakov osobnej dopravy 
budú účastníkovi poskytnuté cestovné náhrady iba do výšky obyčajného 
cestovného 2. vozňovej triedy vlakov osobnej dopravy.  
Účastníci podujatí sú povinní využívať zľavy na cestovnom poskytované 
dopravcom a v prípade použitia vlaku si zabezpečiť žiacky preukaz, ktorý je 
možné vybaviť bezplatne na železničnej stanici. 
 
Lietadlo 
V prípade použitia lietadla je treba využiť ekonomickú triedu. 
 

4. Úhrada cestovných dokladov 
Cestovné náhrady sa účastníkom podujatí preplácajú do 60 dní odo dňa 

doručenia cestovných dokladov a náležitých tlačív, a to prevodom na číslo 
účtu v banke. Číslo účtu je nevyhnutné presne a čitateľne uviesť na 
príslušné tlačivo v tvare IBAN. 
 

5. Platné tlačivá 
„Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad a vyúčtovanie 
cestovných náhrad“ 
Zmluva sa uzatvára medzi IUVENTOU (poskytovateľ náhrady) a účastníkom 
podujatia (príjemca náhrady) a musí byť podpísaná najneskôr v deň začatia 
podujatia. 
Tlačivá pre poskytnutie cestovných náhrad sú zverejnené na internetovej 
stránke www.iuventa.sk, v sekcii „IUVENTA“ časť „Dokumenty“. 

 
 

B. ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ pre konkrétne programy 
 
 

1. Predmetové olympiády a postupové súťaže 

• Nie je možné akceptovať cestovné lístky na mestskú hromadnú 
dopravu v mieste bydliska účastníka. Výnimkou sú podujatia, 
ktorých miesto konania sa zhoduje s miestom bydliska a 
použitie mestskej hromadnej dopravy je pre presun účastníkov 
nevyhnutný. 

• V prípade použitia vlakovej dopravy sa poskytujú cestovné 
náhrady aj za cestovný lístok 2. vozňovej triedy vlakov osobnej 
dopravy s príplatkom na vlaky kategórie EC, IC a za miestenku 
(nad 100km), pri vzdialenostiach nad 300 km sa poskytujú 
cestovné náhrady aj za lôžkové/ležadlové lístky. 

• V prípade kombinácie súkromného motorového vozidla 
a verejnej dopravy bude poskytovateľ náhrady postupovať 
individuálne. 

• Akceptuje sa aj zakúpenie skupinového cestovného lístka, 
pričom je nevyhnutné uviesť na tlačive „Zmluva o poskytnutí 

cestovných náhrad a vyúčtovanie cestovných náhrad“ aj menný 
zoznam všetkých účastníkov, ktorým bol skupinový lístok 
zakúpený a cenu cestovného lístka za každého účastníka; títo 
účastníci už nevypisujú samostatné tlačivo, podmienkou 
uznania cestovných náhrad je ich podpis na prezenčnej listine z 
podujatia. 

• Pri použití lietadla budú cestovné náhrady preplatené vo výške 
obyčajného cestovného 2. vozňovej triedy vlakov osobnej 
dopravy podľa aktuálneho cenníka Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a. s. 
 

 
2. ERASMUS+ 

• Akceptujú sa cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. 

• V prípade použitia vlakovej dopravy sa poskytujú cestovné 
náhrady aj za cestovný lístok 2. vozňovej triedy vlakov osobnej 
dopravy s príplatkom na vlaky kategórie EC, IC a za miestenku 
(nad 100km), pri vzdialenostiach nad 300 km sa poskytujú 
cestovné náhrady aj za lôžkové/ležadlové lístky. 

• Kombinácia súkromného motorového vozidla a verejnej 
dopravy bude akceptovaná iba v prípade medzinárodných 
podujatí. 
 

 
3. Národné projekty KomPrax a Praktik 

• Akceptujú sa cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu.  

• Doklad o preprave batožiny sa neprepláca. 

• V prípade použitia súkromného motorového vozidla je 
potrebné prikladať k vyúčtovaniu cestovných náhrad fotokópiu 
technického preukazu auta. 

• Akceptuje sa kombinácia súkromného motorového vozidla 
a verejnej dopravy. 

• Pri použití lietadla cestovné náhrady preplatené vo výške 
obyčajného cestovného 2. vozňovej triedy vlakov osobnej 
dopravy podľa aktuálneho cenníka Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a. s. 

 
 
 
 
 
 
 



 
AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD: 
 

1. Vyplnenie tlačiva 
V prípade použitia verejnej dopravy je potrebné vyplniť časť tlačiva o 
Zmluve o poskytnutí cestovných náhrad a vyúčtovania cestovných náhrad 
- „Vyúčtovanie cestovných náhrad“ a prilepiť naň originály cestovných 
dokladov; v prípade použitia súkromného motorového vozidla je takisto 
potrebné vyplniť vyššie uvedenú časť tlačiva, v ktorej sa o. i. uvádza aj ŠPZ 
vozidla a jeho typ. 
V prípade použitia lietadla je potrebné doplniť originál cestovného 
dokladu, príp. doklad o zaplatení resp. originál palubného lístka. Originál 
cestovného dokladu je nutné priložiť aj v prípade jeho zakúpenia cez 
internet. 

2. Zaslanie tlačiva  
Vyplnené a podpísané tlačivá, spolu s originálmi cestovných dokladov, je 
potrebné zaslať do 5 pracovných dní po ukončení podujatia manažérovi 
administrácie. 

 
 
UPOZORNENIE 
 
Cestovné doklady neprelepujte priesvitnou lepiacou páskou, pretože na 
nich znehodnocuje údaje (najvhodnejšie je tyčinkové lepidlo). Takto 
znehodnotené cestovné doklady nie je možné akceptovať. 
Taktiež nemožno akceptovať cestovné lístky na MHD, ktoré budú 
označené nečitateľne príp. nebudú označené vôbec, ako aj potvrdenie o 
zakúpení lístkov na MHD vydané príslušným dopravným podnikom bez 
priloženia ich označených originálov. Doklady musia byť rozdelené a 
umiestnené tak, aby boli viditeľné a 
mohli sa z nich dať spraviť kópie. 

 
 

  

 


