
      

 

 
PROEKO s.r.o. 

Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 
tel.: 0903 403 083, 0905 012 084 

e-mail: proeko@proeko.sk 
web: www.proeko.sk 

 

 

 
 
Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: 

Zmeny v cestovných náhradách 
a pracovných cestách v roku 2023 
a ich aplikačná prax – vysoko aktuálne 

zmena výšky stravného a ich zapracovanie do operatívy firiem či úradov, 
zmena výšky sadzby za opotrebovanie MV zamestnanca, nové prístupy 
v digitalizovanom svete v oblasti dokladov pre vyúčtovanie, vzory 
a praktické príklady 
 

 
14. júna 2023 09:00 – 15:00 hod.  
 

 
 

Seminár prebieha prezenčnou (osobnou) formou v Bratislave alebo sa pripojíte 
ONLINE z Vášho domova alebo kancelárie - je na Vás, ktorú formu uprednostníte. 
V prípade účasti online formou máte ako bonus navyše - videozáznam zo 
seminára na dobu 7 dní. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch. 

 

Lektorka: 
  

Ing. Miriam Matisová 
 
Asistentka audítora SKAU, uznávaná špecialistka na problematiku cestovných náhrad 
a autoprevádzky.  

 

 
 

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme. 

mailto:proeko@proeko.sk


Uvedený seminár je vysoko aktuálny, nakoľko od 1.9.2022 došlo k zmenám v opatrení 
Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí SR v oblasti tuzemského stravného, ako 
aj základnej náhrady za opotrebovanie vozidla zamestnanca, ktoré použije na pracovnej 
ceste. 
 
Menia sa mnohé výpočtové veličiny, ktoré sú určené pre zamestnancov a správny 
výpočet zo strany ekonomického, či účtovného oddelenia firiem alebo úradov, je 
samozrejmosťou dnešnej rýchlej doby, a preto na seminári ponúkame prierez všetkých 
zmien v roku 2022 platných pre rok 2023, pretože platnosť aktuálnej legislatívy je časovo 
viazaná na reakciu inflačnej špirály, s ktorou SR bojuje takmer v každej oblasti. 

 
 

 PROGRAM 
 
 

1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2023, prehľad 
právnych predpisov (Opatrenie MPSVR č. 422/2022 od 1.1.2023) 
• vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky 
• zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz (kedy je zamestnanec na 

pracovnej ceste?)  
• ako posudzovať preukázateľnosť dokladov pri vyúčtovaní PC zamestnanca  

v súčinnosti s digitalizáciou dokladov 
 

2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu 

• náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy 
• „Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty“ 
• možnosti digitalizovaných aplikácii pre zamestnancov na PC 

 

3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných 
náhrad a odmeňovanie zamestnancov 

• čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe 
• posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce (náhrada za 

stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy) 
• evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty 
• neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa 

 

4. Pravidelné pracovisko zamestnanca (vzor dohody o mieste pravidelného 
pracoviska) – novelizácia ZP 
• povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany 

zamestnanca 
 

5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady 
• praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, 

posudzovanie nárokov, doplatkové režimy 



• Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 
legislatíva Zákonníka práce pri posudzovaní neskorých návratov z pracovných 
ciest, Metodické usmernenie sekcie auditu k Finančnej kontrole.... 

 

6. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady (zamestnanci, dohodári, 
konatelia, spoločníci, ostatné osoby,...) 

 

7. Autoprevádzka a používanie služobných či súkromných motorových vozidiel    
v úradoch, firmách 

• interné predpisy pre vodičov, referentov autoparku, ako aj zamestnancov, ktorí 
sú vyslaní na PC 

• prehľad zmien základnej náhrady za používanie súkromného motorového 
vozidla v roku 2022, 2023 

• dohoda o používaní MV 
• podklady potrebné pre správny výpočet náhrady, posúdenie výdavkov spojených 

s používaním MV (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), 
použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde 

• havarijné poistenie pri pracovnej ceste 
• Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom 

rezorte 
• zdieľaná ekonomika v roku 2023 v dopravnom ekosystéme Car-Sharing, 

Flotila Carsharingu, spôsob preukazovania elektrickej energie EV, norma 
pre nabíjanie EV  

 

8. Praktické informácie 

• cestovné náhrady - stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste 
• správne preukázanie výpočtu cestovných náhrad, krátenie stravného, nové 

sumy stravného v roku 2023 
• opatrenie MPSVaR o výške stravného, opatrenie MF SR o výške základných 

sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách 
• prehľad zmien stravného a základnej náhrady v roku 2022 

 

9. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC 

• cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov 
z pracovnej cesty 

• deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet 
cudzej meny na menu euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy  

 

10. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia 
stravného): 

• §5 stravné TPC, príklady 
• §5 stravné TPC, krátenie 
• §13 stravné ZPC, príklady 
• §13 stravné ZPC, krátenie 
• PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia 

a kalkulácie 



• vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, 
mimoriadny výkon práce 

• vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie 

 

Okrem pracovných materiálov účastníci seminára získajú mnohé ďalšie vzory 
v elektronickej podobe. 

  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
 

Seminár bude prebiehať súčasne štandardnou (prezenčnou) formou a online formou, 
pričom máte možnosť si zvoliť Vami preferovanú formu. V prípade účasti online 
formou získavate ako bonus - videozáznam zo seminára na dobu 7 dní, ktorý Vám 
zašleme po konaní semináru. 
 
1. PREZENČNÁ FORMA SEMINÁRA - MIESTO KONANIA SEMINÁRA: 
Školiace centrum PROEKO (mapa) 
Omnia Business Center – blok D (1. poschodie), Tomášikova 28/D, Bratislava 
 
Z Hlavnej stanice ŽSR: autobus č. 61 (smer Letisko), výstup na stanici Trnavská cesta 
(na znamenie). 
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 50 (smer Nové Mesto), výstup na 
zastávke Haburská (na znamenie). 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: 
Autobus č. 39, č. 96. 
 
Parkovanie:  
Platené vonkajšie parkovisko v areáli objektu Omnia Business Center na Tomášikovej 
28 (60 minút denne zdarma, každá ďalšia začatá hodina 2 €). Úhrada parkovného je 
možná iba platobnou kartou v platobnej stanici umiestnenej na rohu budovy blok D. 
Neplatené parkovanie - v okolitých uliciach (podľa dostupnosti). 
 
2. ONLINE SEMINÁR - TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 
Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet 
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá). 
 
Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. 
Ak je to možné, odporúčame Vám nainštalovať si aplikáciu ZOOM do Vášho počítača, 
ale pripojiť sa na seminár je možné aj cez internetový prehliadač (Chrome, Firefox,...), 
bez potreby inštalácie aplikácie ZOOM. 
 
Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze: https://zoom.us/test 
 

https://goo.gl/maps/xSQHfhmbpuBhEUht5
https://zoom.us/test


Otázky môžete počas online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom 
čase.  
 
Pred konaním seminára (1 - 2 pracovné dni vopred) Vám bude zaslaný e-mail s bližšími 
informáciami o mieste a čase konania seminára, v prípade online semináru inštrukcie 
na prihlásenie, spolu s pracovnými materiálmi v elektronickej forme. V prípade, že túto 
správu nenájdete vo Vašej doručenej pošte pred konaním seminára, prosím, 
skontrolujte si aj priečinok ako Spam, Reklamy, či Nevyžiadaná pošta vo Vašej e-mailovej 
schránke. V opačnom prípade nás, prosím, neváhajte kontaktovať. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:  
08:30 – 09:00 - Registrácia účastníkov  
09:00 – 15:00 - Odborný program  
   
INFORMÁCIE:   
Mgr. Andrej Paholík 
tel.: 0905 012 084 
e-mail: proeko@proeko.sk 
 
PRIHLASOVANIE:  
Prihlásiť sa môžete online cez prihlasovací formulár na našej webovej stránke: 
www.proeko.sk/seminare alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto 
pozvánky) zašlite e-mailom alebo poštou najneskôr 5 dní pred začiatkom seminára. 
Následne Vám zašleme potvrdenie o registrácii na uvedenú kontaktnú adresu. 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
  

ORGANIZÁTOR:   PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06 
IČO: 35900831       DIČ: 2021906678       IČ DPH: SK2021906678  
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B 

 
 

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 

 89,- € s DPH  

 
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady, 
DPH, v prípade prezenčnej formy občerstvenie (káva, čaj, voda, napolitánka a obložená 
bageta), v prípade online formy videozáznam. 
 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi (možnosť výberu 
je na Vás): 
 

1. Pred konaním semináru ako zálohovú platbu na základe platobných údajov 
uvedených v tejto pozvánke nižšie. Pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný 

mailto:proeko@proeko.sk
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doklad pre zálohovú platbu. Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu (nulovú) 
faktúru Vám zašleme elektronicky po konaní semináru.  
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, správny variabilný symbol, ktorým je dátum 
konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu 
identifikovať. 

 

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140 

SWIFT: TATRSKBX     
    Seminár 14.6.2023 - Variabilný symbol: 14062023 

 
     

2. Po seminári na základe riadnej faktúry. Riadnu faktúru Vám zašleme elektronicky 
po seminári.  
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, správny variabilný symbol, ktorým je číslo 
faktúry. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. 
 

3. V hotovosti. Účastníci prihlásení na prezenčnú formu môžu platbu uhradiť aj 
v hotovosti v deň konania semináru pri registrácii. Účastník dostane na mieste 
príjmový pokladničný doklad. Platbu v hotovosti vyznačte v záväznej prihláške. 
Vyúčtovaciu faktúru Vám zašleme elektronicky po seminári. 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky. 
 
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah 
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. 
 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu seminára, zmenu 
termínu (presun seminára na iný termín), miesta konania alebo zrušenia seminára. O 
týchto zmenách budú prihlásení účastníci včas informovaní prostredníctvom e-mailu 
alebo telefonicky. Ak zmena nebude prihlásenému účastníkovi vyhovovať, bude mu 
uhradený účastnícky poplatok obratom vrátený v plnej výške prevodom na účet. 
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si 
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj 
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude 
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej 
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez 
ohľadu na zvolený spôsob platby). 

 

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane  

http://www.proeko.sk/podmienky


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
  

 
e-mailujte alebo zašlite na adresu: 

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48 
tel.: 0903 403 083, 0905 012 084; e-mail: proeko@proeko.sk 

 

Názov seminára:  Zmeny v cestovných náhradách a pracovných cestách v roku 
2023 a ich aplikačná prax – vysoko aktuálne 

 

Dátum a čas konania:      14.6.2023     9:00 – 15:00 hod.             

Forma seminára (vašu voľbu označte): ☐ Prezenčná forma        ☐ Online forma       
Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme 
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme. 
 

Priezvisko Meno, titul e-mail 

   

   

   

   

   

   

Spolu k úhrade:                                                                                            
 Vaše č. účtu 
v tvare 
IBAN:                                                                                                                                                                                                                             

Názov organizácie: 
 

Ulica: 
 

PSČ: 
 

Mesto: 
 

IČO:  
 

DIČ: 
  

IČ DPH: 
 

Poznámka: 
 

Za organizáciu vybavuje: 
Meno a priezvisko: ____________________________________________________ 
tel.:  ___________________________________________________________________ 
e-mail:  ________________________________________________________________ 
 
Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):  ☐ v hotovosti v deň konania seminára  
                                                                                       (označte iba v prípade prezenčnej formy) 
                                                                              ☐ prevodom na účet organizátora 

 
Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov. 
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