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       Príloha 

 

Organizačné informácie pre účastníkov aktualizačného vzdelávania 

 
Miesto konania vzdelávania: Kongresové centrum VI Družba, Botanická 25, Bratislava 

Termín konania: 3. – 5. december 2012 

Doprava na miesto vzdelávania: 

 

Z Hlavnej železničnej stanice 

Nastúpiť na autobus číslo 32 (smer Dlhé diely - Kuklovská), vystúpiť na zastávke Botanická 

záhrada. Peší presun zo zastávky (bod A) ku Kongresovému centru (bod B) - viď obr. č. 1. 

Celkový predpokladaný čas cesty: 13 min. MHD + 3 min. peši 

Cena lístka: 0,70 € (15 minútový obyčajný) – kupuje sa v automate alebo PNS (nie u vodiča). 

Cestovný lístok je možné zakúpiť aj formou zaslania prázdnej SMS na číslo 1100. Cena SMS 

lístka s platnosťou 70 minút je 1,00 €. 

 

Z autobusovej stanice Mlynské nivy 

Nastúpiť na autobus č. 70 (smer Most SNP), vystúpiť na konečnej zastávke, nastúpiť na 

autobus č. 28 (smer Devínska Nová Ves, Opletalova) alebo na autobus č. 29 (Hrad Devín), 

alebo na električky č. 4, 5 (smer Pri kríži), č. 6, 9 (smer Karlova Ves). Vystúpiť na zastávke 

Botanická záhrada. Peší presun zo zastávky (bod A) ku Kongresovému centru (bod B) - viď 

obr. č. 1. 

Celkový predpokladaný čas cesty: 20 min. MHD + 3 min. peši 

Cena lístka: 0,90 € (60 minútový obyčajný) – kupuje sa v automate alebo PNS (nie u vodiča). 

Cestovný lístok je možné zakúpiť aj formou zaslania prázdnej SMS na číslo 1100. Cena SMS 

lístka s platnosťou 70 minút je 1,00 €. 

 

Ďalšie informácie o konkrétnych spojeniach sú dostupné na internetovej stránke: 

http://imhd.zoznam.sk/ba/mhd.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imhd.zoznam.sk/ba/mhd.html
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Obr. č. 1 

 
 

Ďalšie dôležité informácie: 

 

1. Ubytovanie si účastníci aktualizačného vzdelávania zabezpečujú sami.  

 

Možnosti ubytovania v blízkosti Kongresového centra VI Družba: 
Hotel Družba*     www.hotel-druzba.sk  

Red star hostel     www.hostelinbratislava.com  

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK   www.mlynska-dolina.sk/ubytovanie  

Hotel Sorea Regia***     www.sorea.sk 

Garni hotel Dúbravka     www.thorin.sk      

Penzión U Srnčíka      www.usrncika.sk  

Hotel Hradná brána****     www.hotelhb.sk   

Rolando      www.rolando.sk  

 

 

2. Informácie k preplácaniu cestovných náhrad: 

 

1. Frekventantom budú poskytnuté náhrady za ubytovanie (max. 35 €/noc) v dňoch 2. až 5. 

decembra 2012 podľa záväzného prihlásenia uchádzača na vzdelávanie a po predložení 

dokladu o zaplatení spolu s cestovným príkazom. Po predložení dokladu o zaplatení 

ubytovania drahšieho ako 35 €/noc, bude frekventantom preplatená iba suma 35 €. 

 

OMV 

P 

http://www.hotel-druzba.sk/
http://www.hostelinbratislava.com/
http://www.mlynska-dolina.sk/ubytovanie
http://www.sorea.sk/
http://www.thorin.sk/
http://www.usrncika.sk/
http://www.hotelhb.sk/
http://www.rolando.sk/
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2. Frekventantom bude poskytnutý obed v dňoch konania vzdelávania. Frekventantom budú 

poskytnuté náhrady za stravné v zmysle platnej legislatívy, pričom frekventantom, ktorých 

pracovná cesta trvala v rozsahu do 12 hodín, sa nárok na stravné vysporiada podaním 

obeda, v inom prípade sa nárok na stravné v závislosti od dĺžky trvania cesty vysporiada 

v rámci vyúčtovania cestovných náhrad (t.zn. realizátor vzdelávania nezabezpečuje pre 

frekventantov raňajky ani večere). 

 

3. Frekventantom bude preplatené cestovné vo výške cestovného verejnej dopravy, v prípade 

cesty vlakom je akceptovaná cena lístka II. triedy s miestenkou. Ak chce frekventant 

použiť pre účely realizácie pracovnej cesty na vzdelávanie vlastné motorové vozidlo 

(AUV), má nárok na preplatenie cestovných nákladov iba do výšky cestovného verejných 

prepravcov, pričom musí  doložiť súhlas štatutárneho zástupcu pozývajúcej organizácie 

s preplatením cestovného pri použití súkromného motorového vozidla frekventantom do 

výšky ceny lístka verejnej hromadnej dopravy. 

 

4. Za účelom preplatenia cestovných náhrad (doplatok stravného, cestovné náklady a 

ubytovanie) je potrebné zo strany frekventanta vyplniť cestovný príkaz a priložiť doklady 

o cestovnom. 

 

5. V prípade neospravedlnenej neúčasti na vzdelávaní uhradí prihlásený účastník náklady 

spojené s poskytnutím stravy (obeda, obedov). Náklady na stravu, ktorá nebola prevzatá, 

bude vyčíslená podľa skutočnej ceny na faktúre. Maximálna výška ceny na jednu stravnú 

jednotku pre časové pásmo trvania cesty 5-12 hodín bude 4 €. V tomto prípade sa neúčasť 

považuje za ospravedlnenú len v prípade, ak prihlásený účastník doručí svoje 

ospravedlnenie najneskôr do 28.11.2012. Organizátor vzdelávania akceptuje, v tejto 

súvislosti, ospravedlnenie doručené e-mailom, príp. poštou. 

 

Podrobnejšie informácie ohľadom vyplácania cestovných náhrad budú frekventantom 

poskytnuté v úvode vzdelávania. 

 
 


