
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a zákona 

č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách 
 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ náhrady: 
názov:    Štátny pedagogický ústav 
IČO:     30 807 506 
sídlo:     Pluhová 8, 830 00 Bratislava 
štatutárny orgán:   doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ 
zriadený: na základe § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 567/1992 Zb. a § 6 

ods. 2 písm. a) zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve 

tel. číslo:    00421249276111 
fax. číslo:    00421249276195 
adresa elektronickej pošty:  spu@statpedu.sk 
 
        (ďalej aj ako „poskytovateľ“) 
 
Príjemca náhrady 

Meno a priezvisko:   doc. PhDr. Anna Butašová, CSc. 
Trvalé bydlisko:   
Dátum narodenia:    
Rodné číslo:     
        (ďalej aj ako „príjemca“) 

 
I. 

Predmet dohody 
 
1. Predmetom dohody je poskytnutie cestovných náhrad príjemcovi náhrady ako osobe 
uvedenej v § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách za cestu:  
 
Termín cesty:  09.04.-14.04.2014 2014         
Príchod: 09.04.2014  Odchod: 14.04.2014 
Cieľ cesty: Paríž, Francúzsko 
Účel cesty: účasť príjemcu na medzinárodnej konferencii ALTE 2014, ktorá sa bude konať 
v dňoch 10.04.-11.04.2014 v Paríži. 
Pracovné stretnutie s predstaviteľmi organizácie CIEP (kľúčová organizácia zabezpečujúca 
jazykovú politiku pre Ministerstvo školstva Francúzskej republiky) s cieľom prípravy 
spolupráce v oblasti realizácie výskumu, plurilingvizmu medzi CIEP-om a Štátnym 
pedagogickým ústavom. 
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje podľa § 3 zákona  č.  283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení  
neskorších predpisov poskytnúť príjemcovi  náhradu výdavkov v rozsahu a výške náhrad ako  
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pri zahraničných pracovných cestách* (podľa príkazu na pracovnú cestu).  
Príjemcovi náhrady poskytovateľ uhradí ubytovanie, stravovanie a spiatočnú letenku  na 
trase z Viedne (alebo Bratislavy) do Paríža. 
 Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje uhradiť registračný poplatok potrebný k účasti na 
medzinárodnej konferencii vo výške 250,- EUR. 
 
3. Príjemca sa zaväzuje splniť pre poskytovateľa nasledovné úlohy: 

- zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii ALTE 2014 v rámci riešenia 
problematiky plurilingvizmu, certifikácie komunikačných kompetencií, jazykovej 
politiky 

- prezentovať svoje skúsenosti v oblasti jazykovej politiky najmä výučby cudzích 
jazykov,  

- zabezpečiť odbornú spoluprácu s organizáciou CIEP pri realizácií výskumu 
(príprava odborných dokumentov) 

II. 

Práva a povinnosti 

1. Príjemca je povinný do 10 dní od uskutočnenia cesty predložiť poskytovateľovi originály 

dokladov preukazujúcich výšku opodstatnených nákladov, ktoré sú predmetom cestovných 

náhrad v zmysle tejto dohody a správu z pracovnej cesty. 

      III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 
 
2. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jeden pre príjemcu náhrady a jeden pre 
poskytovateľa. 
 
3. Zmluvné strany dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu, 
predstavuje ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak svojho súhlasu ju podpisujú. 
 
4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode je možné robiť výlučne v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán dohody. 
 

V Bratislave 

 
..................................................... .............................................. 
Príjemca Štátny pedagogický ústav  
doc. PhDr. Anna Butašová, CSc .   doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 


