Poskytovanie náhrady časti cestovných výdavkov v zmysle
ustanovenia §32 ods. 12 písm. d) a ods. 13 a 14 zákona č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Náhrada časti cestovných výdavkov
V zmysle ustanovenia §32 ods. 12 písm. d) a ods. 13 a 14 zákona, úrad poskytuje, na účely
sprostredkovania zamestnania, náhradu časti cestovných výdavkov UoZ, ktorý absolvoval
vstupný pohovor, resp. výberové konanie (ustanovenia § 3 zákona), ktoré súvisia
s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania ak je cestovné vyššie ako
suma ustanovená Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky do miesta konania vstupného pohovoru, resp. výberového konania a späť.

Žiadateľ
UoZ písomne požiada na predpísanom tlačive úradu „Žiadosť uchádzača o zamestnanie
o poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov“ o náhradu časti cestovných výdavkov,
ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania
u zamestnávateľa.

Cestovné výdavky
Sú výdavky na cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu
alebo z miesta prechodného pobytu do miesta konania vstupného pohovoru alebo
výberového konania a späť, prevyšujúce sumu 3,32 EUR. Náhrada časti cestovných výdavkov
sa poskytuje vo výške 70% preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 26,56 EUR
v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.
Medzi hromadné dopravné prostriedky nepatrí taxi služba. Pre účely vzniku nároku na
náhradu časti cestovných výdavkov nie je prípustné využívať osobné motorové vozidlo
a služby leteckej dopravy. UoZ môže využiť aj kombináciu hromadných dopravných
prostriedkov.

Cestovný doklad
Cestovným dokladom vo veci náhrady časti cestovných výdavkov UoZ, ktoré súvisia
s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa je
cestovný lístok z hromadných dopravných prostriedkov.

Predkladanie žiadosti
Podanie žiadosti – UoZ podáva žiadosť aj s potrebnými prílohami a cestovnými dokladmi na
predpísanom tlačive.
K zdokladovaniu žiadosti UoZ o poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov predloženej
UoZ najneskôr do 10 pracovných dní po ukončení mesiaca, v ktorom vznikol nárok na
poskytnutie príspevku na náhradu časti cestovných výdavkov je potrebné predložiť:
písomnú pozvánku (pokiaľ mu bola doručená)
potvrdenie o účasti na výberové konanie, resp. vstupný pohovor k zamestnávateľovi,
na ktorých sú jasne a nezameniteľne uvedené identifikačné údaje pozvaného UoZ,
identifikačné údaje pozývajúceho zamestnávateľa a jeho adresa; dátum miesto
konania výberového konania alebo vstupného pohovoru a ponúkaná profesia
O pozvaní písomnom alebo telefonickom na vstupný pohovor alebo výberové konanie musí
UoZ vopred informovať svojho sprostredkovateľa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Náhrada časti cestovných výdavkov
1. Zahraničný zamestnávateľ – nespĺňajúci štatút zamestnávateľa v zmysle ustanovenia § 3
zákona
Ak zahraničný zamestnávateľ nemá sídlo, resp. sídlo organizačnej zložky na území Slovenskej
republiky, ale len sídlo náborového oddelenia firmy a v zmysle zákona nespĺňa štatút
zamestnávateľa, zamestnanec útvaru nevyhovie žiadosti UoZ o vyplatenie náhrady časti
cestovných výdavkov.

2. Výberové pohovory u zamestnávateľov v susediacich štátoch so Slovenskou republikou
Náhrady časti cestovných výdavkov na pohovory u zamestnávateľov v susediacich štátoch
Maďarsku a Česku nie je prípustné preplácať.

3. Výberové konanie alebo vstupný pohovor realizované alebo zabezpečované
sprostredkovateľom, ktorý vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu
Pri výberovom konaní, resp. vstupnom pohovore, ktoré zabezpečuje sprostredkovateľ SZU
pre UoZ u potencionálneho zamestnávateľa však už musí byť jednoznačne prítomný subjekt,
s ktorým bude UoZ v potenciálnom pracovnoprávnom vzťahu. Túto skutočnosť prítomný
zamestnávateľ potvrdí pre UoZ na potvrdení o účasti na vstupný pohovor, či výberové
konanie svojím podpisom a pečiatkou.

4. Výberové konanie alebo vstupný pohovor agentúrou dočasného zamestnávania
ADZ môžeme považovať za zamestnávateľa spĺňajúceho štatút zamestnávateľa. UoZ predloží
potvrdenie z ADZ o účasti na vstupnom pohovore, resp. výberovom konaní
k zamestnávateľovi, ktoré bude obsahovať všetky potrebné náležitosti.

5. Celoslovenské burzy práce (medzinárodné, resp. s medzinárodnou účasťou
zamestnávateľov) organizované ústredím
Zamestnanec útvaru, nie je povinný skúmať zahraničného zamestnávateľa, ale skúma
skutočnosť, či UoZ mal uvedenú aktivitu naplánovanú vo svojom individuálnom akčnom
pláne. Ak bola predmetná aktivita súčasťou jeho individuálneho akčného plánu, príspevok na
náhradu časti cestovných výdavkov mu za predpokladu splnenia ostatných kritérií môže byť
odborným poradcom útvaru odborných poradenských služieb, preplatená.

6. Viacdňové výberové konanie
V prípade, že aktivita trvala viac dní je potrebné, aby zamestnávateľ túto skutočnosť
v predmetnom potvrdení aj uviedol.

7. Hromadné cestovné lístky
Kritériá na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov, z dôvodu častých problémov
s preukázateľnosťou a adresnosťou cestovného lístka žiadateľa, nespĺňajú tzv. hromadné
cestovné lístky.

8. Cestovné lístky, ktoré nie sú z trvalého, resp. prechodného pobytu
Cestovné lístky, ktoré nie sú vystavené z miesta trvalého, resp. prechodného pobytu môže
akceptovať touto činnosťou poverený zamestnanec útvaru len v tom prípade, keď z miesta
bydliska neexistuje žiadne iné spojenie hromadnými dopravnými prostriedkami.

