
Príloha k záveru č. 277/17 
 

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA PRÍSPEVKOV NA CESTOVNÉ A POBYTOVÉ VÝDAVKY 

OSOBÁM POZVANÝM NA VÝBEROVÉ KONANIE, PRIJÍMACÍ POHOVOR ALEBO 

LEKÁRSKU PREHLIADKU 
 
 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 

Príspevok na cestovné a pobytové výdavky sa poskytuje za ďalej stanovených podmienok 

každej osobe (ďalej len „uchádzač“), ktorá bola pozvaná na testy v nadväznosti na externé 

výberové konanie alebo oznam o výberovom konaní do hodnotiaceho centra (v angličtine 

„assessment centre“), na následný prijímací pohovor alebo následnú vstupnú lekársku 

prehliadku (ďalej len „testy, pohovory a prehliadky“). 

 

Tieto ustanovenia neplatia pre úradníkov, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ani 

ostatných zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú podmienky zamestnávania ostatných 

zamestnancov, ktorí boli pozvaní na testy, pohovory a prehliadky organizované v rámci 

interného výberového konania alebo na účely zmeny pozície v rámci tej istej inštitúcie, 

keďže už požívajú právo na náhrady výdavkov na služobné cesty.  

 

 

 

CESTOVNÉ VÝDAVKY 

 

Článok 2 

1. Žiaden príspevok na cestovné výdavky sa neposkytuje, ak je vzdialenosť medzi miestom 

bydliska a miestom konania 200 km alebo menej. 

 

2. Každá inštitúcia prispieva na cestovné výdavky v súlade s vopred stanovenými 

podmienkami. 

 

3. Ak neboli stanovené osobitné podmienky a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 

článkov 5 a 9, inštitúcia uhrádza paušálny príspevok podľa tejto tabuľky: 

 

Geografická vzdialenosť medzi miestom 

bydliska/súčasného zamestnávateľa a 

miestom konania (v km) 

Uplatniteľné paušálne sumy (v EUR) 

201 až 300 km 100  

301 až 500 km 120  

501 až 1 000 km 180  

1001 až 2000 km 240  

2 001 až 3 000 km 300  

nad 3 001 km 360  

 

  



Článok 3 

(Jednosmernú) geografickú vzdialenosť medzi miestom bydliska a konania vypočítavajú 

inštitúcie EÚ na základe adresy uvedenej v prihláške. Inštitúcia môže požiadať uchádzača, 

aby preukázal, že uvedená adresa je skutočne miesto jeho súčasného bydliska.  

 

Ak uchádzač dočasne býva na inej adrese, inštitúcia mu môže zaslať pozvánku na túto 

dočasnú adresu, ktorá bude slúžiť ako základ na výpočet príspevku na cestovné výdavky.  

 

Ak sa miesto bydliska a miesto súčasného zamestnávateľa líšia alebo v prípade sporu o 

adrese, ktorá sa má použiť na výpočet príspevku, príslušná inštitúcia zohľadní najkratšiu 

vzdialenosť. 

 

 

Článok 4 

Pokiaľ ide o výberové konania, ktoré organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov 

(EPSO), príspevok sa neposkytuje na: 

- účasť na počítačových testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami 

(výberové konania), 

- účasť na testoch, ktoré netvoria súčasť testov v hodnotiacom centre (napríklad 

predbežné testy);  

- účasť na testoch, ktoré tvoria súčasť testov v hodnotiacom centre, ale sa organizujú v 

členskom štáte uchádzača (súčasné miesto bydliska). 

 

Ak inštitúcia musela prijať osobitné pravidlá podľa článku 2 ods. 2, ktoré môžu mať vplyv na 

príspevok na cestovné výdavky v rámci výberových konaní organizovaných úradom EPSO, 

EPSO ich uplatní až po schválení správnou radou. 

 

 

VSTUPNÉ LEKÁRSKE PREHLIADKY 

 

Článok 5 

1. Uchádzači, ktorí sú vybratí na základe výberového konania a ktorí cestujú na účely 

povinnej lekárskej prehliadky v nadväznosti na pozvánku inštitúcie v rámci procesu 

prijímania zamestnancov, majú v súlade s ustanoveniami článkov 28 a 33 služobného 

poriadku [a analogicky článkov 12 ods. 2 písm. d), článku 13, článku 82 ods. 3 písm. d) a 

článku 83 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie] nárok na 

náhradu skutočných cestovných výdavkov.  

 

2. V tomto prípade sa cesta musí uskutočniť za čo najúspornejších podmienok (2. trieda 

vlakom alebo letenka v ekonomickej triede). V prípade nedodržania týchto podmienok 

alebo použitia iných dopravných prostriedkov (vrátane osobných áut) sa uplatní paušálny 

príspevok uvedený v článku 2 ods. 3. 

 

3. Okrem výslovnej výnimky, ak sa miesto bydliska/súčasného zamestnávateľa nachádza 

mimo územia Európskej únie, príspevok na cestovné výdavky sa vypočítava len z 

hlavného mesta členského štátu Európskej únie, ktorý je najbližšie k danému miestu.  

 



POBYTOVÉ VÝDAVKY 

 

Článok 6 

Ak sa miesto bydliska/súčasného zamestnávateľa nachádza v geografickej vzdialenosti viac 

ako 200 km od miesta konania a za predpokladu, že uchádzač musí stráviť na mieste 

konania jednu alebo viac nocí, poskytuje sa paušálny príspevok na ubytovanie vo výške 

100 EUR za noc. Na žiadosť inštitúcie je uchádzač povinný poskytnúť písomné vysvetlenie. 

 

Výška paušálneho príspevku na ubytovanie nesmie presiahnuť 300 EUR. Príspevok sa 

vypláca po predložení príslušných podporných dokladov o ubytovaní vo forme faktúry v 

súlade s príslušnými daňovými právnymi predpismi. 

 

V rámci výberových konaní organizovaných úradom EPSO sa uvedený paušálny príspevok 

do výšky spomínaného stropu uhrádza len vtedy, ak sú jednotlivé testy v hodnotiacom 

centre rozložené na dva po sebe nasledujúce dni alebo s časovým odstupom maximálne 

troch dní, v dôsledku čoho by bol uchádzač nútený stráviť jednu alebo viac nocí v mieste 

konania. Ak sa uchádzač rozhodne cestovať dvakrát alebo ak sú testy organizované s 

časovým odstupom vyše troch dní, neuhrádza sa žiadny príspevok na ubytovanie a 

príspevok na cestovné výdavky vypočítaný na základe článku 2 sa zdvojnásobí. 

 

 

 

TERMÍN PREDLOŽENIA ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 

Článok 7 

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a majú nárok na príspevok na cestovné 

a / alebo pobytové výdavky, vyplní formulár, ktorý im poskytne príslušné administratívne 

oddelenia, a v ktorom sú uvedené podklady, ktoré musia byť k žiadosti o finančný príspevok 

priložené. Neúplné žiadosti nebudú vybavené. 

 

 

Článok 8 

Kompletnú dokumentáciu žiadosti o finančný príspevok na cestovné a/alebo pobytové 

výdavky spolu so všetkými originálnymi dokladmi treba zaslať poštou (platí dátum na 

poštovej pečiatke), elektronickou poštou (ak originálne dokumenty existujú len v 

elektronickej podobe) alebo osobne príslušnému útvaru v lehote troch mesiacov od dátumu 

testu, pohovoru alebo prehliadky. Po uplynutí tejto lehoty sa žiadosti nebudú zohľadňovať.  

 

 

 

UCHÁDZAČI S OSOBITNÝMI POTREBAMI 

 

Článok 9 

Na výslovnú a odôvodnenú žiadosť každého uchádzača príslušný orgán môže popri 

uvedených pravidlách poskytnúť uchádzačom s osobitnými potrebami dodatočnú náhradu 

skutočných výdavkov, ktoré priamo súvisia s ich situáciou a ktoré sa neupravujú v článkoch 

2, 5 a 6. V takom prípade sa cesta uchádzača a prípadne sprevádzajúcej osoby či 



sprevádzajúcich osôb musí uskutočniť za čo najhospodárnejších podmienok, pričom sa 

zohľadňujú osobitné potreby žiadateľa. Dotknutá inštitúcia posudzuje každú žiadosť o 

náhradu jednotlivo. 

 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 10 

Sumy splatné podľa týchto pravidiel sa uhrádzajú bankovým prevodom v eurách alebo v 

mene, v ktorej vznikli výdavky. 

 

Paušálne sumy uvedené v článku 2 ods. 3 môžu byť podrobené revízii každých päť rokov 

bez toho, aby bola dotknutá možnosť priebežnej revízie v prípade potreby. 

 

 

Článok 11 

Pozvaní uchádzači okrem tých, ktorí sú uvedení v článku 4, sú počas cesty a pobytu 

poistení pre prípad úrazu. 

 

 

Článok 12 

Týmito ustanoveniami sa ruší a nahrádza záver č. 252/08 kolégia vedúcich 

administratívnych útvarov z 15. februára 2008.  

 

 
 
 


