
 

Príkazná zmluva 
uzatvorená v nadväznosti na ust. § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1. Príkazca: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 Sídlo:  Šrobárova 2, 041 80  Košice 

 Zastúpený:  Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  - rektor 
 IČO:  00397768 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 

 Číslo účtu:  7000348623/8180 

      

Kontrolou plnenia predmetu zmluvy príkazníkom je poverený  

 prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. 

 

2. Príkazník:   doc. Alexander Okhotin, PhD.  

Narodený:    

 Bytom:  

 Číslo pasu:   

 Bankové spojenie:   

 Číslo účtu:  

 IBAN:  
 SWIFT kód:   

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 
1. Príkazník sa zaväzuje vykonať pre príkazcu činnosti externého lektora a externého 

experta  týždňa doktorandov prírodovedných odborov pre sekciu  Informatika  
Jedná sa o činnosti vyplývajúce z pozície 7.3.1 – externý lektor týždňa doktorandov 
prírodovedných odborov a z pozície  7.3.11– externý expert týždňa doktorandov 
prírodovedných odborov v rámci aktivity 3.2 „Týždeň doktorandov prírodovedných 
odborov“ projektu „Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a  
humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND)“ v súlade s cieľmi projektu.  

2. Činnosti uvedené v ods. 1 tohto článku je  príkazník povinný  realizovať  v nasledovnom 
rozsahu: 

a) činnosti externého lektora : 
-príprava a odprednášanie dvojhodinovej prednášky pre účastníkov týždňa 
doktorandov prírodovedných odborov, v období 16.-20.mája 2011, v rozsahu 3 hodiny 
(2 hodiny prednáška a 1 hodina príprava) a odovzdá elektronickú verziu prezentácie 
svojej prednášky, vo formáte PDF alebo PowerPoint, do 20.mája 2011. 
b) činnosti externého experta :  
-príprava a odovzdanie v elektronickej forme podporných výukových materiálov pre 
účastníkov Týždňa doktorandov prírodovedných odborov v rozsahu 6 až 12 strán 
(formátu A4 alebo formátu LLNCS vydavateľstva Springer-Verlag), v období od 
účinnosti zmluvy do 16.5. 2011; 
-dodanie stručného abstraktu k podporným výukovým materiálom uvedených 
v písm.b) ods. 2 tohto článku  v rozsahu 4 až 40 riadkov, v uvedených formátoch a to 
v období od účinnosti zmluvy do 16.5.2011; 



3. Činnosti  uvedené  v ods. 1 a 2 môže príkazník vykonávať v mieste sídla svojho trvalého 
zamestnania: Turku - Fínsko a v mieste konania Týždňa doktorandov prírodovedných 
odborov. 

4. Príkazník sa zaväzuje, že činnosti uvedené v ods. 2 písm. a) nepresiahnu rozsah 3 
hodín. a že počas realizácie činností uvedených v ods. 2 písm. b)  odpracuje 16 hodín. 
 
 

 
 
 

Čl. III 

Doba trvania a zánik zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011 pričom príkazník jednotlivé 
činnosti bude vykonávať v termínoch  uvedených v ods. 2 článku II tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva zaniká: 
a)  vykonaním príkazu uvedeného v čl. II ods. 1 tejto zmluvy; 
b) odvolaním príkazu príkazcom; 
c) výpoveďou príkazníka; 
d) smrťou/ zánikom príkazníka. 

3. Ak táto zmluva zanikne odvolaním príkazu, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi 
náklady vzniknuté do odvolania príkazu.  
 

 
 

Čl. IV 
Odmena 

 
1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi za vykonanie príkazu uvedeného v čl. II ods. 1 

a 2 tejto zmluvy odmenu nasledovne:  
za činnosti externého lektora vo výške 60 € / 1 hod.  
za činnosti externého experta vo výške 20 € / 1 hod.  

2. Príkazca a príkazník sa dohodli na platbe prevodom na bankový účet príkazníka podľa 
čl.I. ods.2  po vykonaní zazmluvnených činností podľa čl.II. a po dodržaní povinností 
uvedených v článku V. 

3. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 

prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie a to na základe Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na projekt: „Modernizácia programov 

doktorandského štúdia v prírodných a  humanitných vedách na UPJŠ 

(DOKTORAND)“, číslo zmluvy 001/2010/1.2/OPV, kód ITMS:  26110230013 (ďalej len 

Zmluva o NFP). 

 
Čl. V 

Povinnosti zmluvných strán 
 

1. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne a je povinný konať pri plnení príkazu podľa 
svojich schopností a znalostí.  

2. V prípade nevykonania príkazu je príkazník povinný nahradiť príkazcovi vzniknutú škodu. 
3. Príkazník sa zaväzuje pravidelne predkladať podpornú dokumentáciu k vykonávaným 

činnostiam podľa čl.II tejto zmluvy a to: pracovné výkazy, kumulatívne mesačné výkazy 
prác, prezenčné listiny a iné podporné dokumenty vždy do 10. dňa nasledujúceho 
mesiaca. Vzory podpornej dokumentácie tvoria prílohu č.1 tejto zmluvy. 



4. Vykonanie zazmluvnených činností podľa čl.II bude zdokumentované Protokolom 
o prevzatí a odovzdaní podpornej dokumentácie podľa prílohy č.2 tejto zmluvy (ďalej len 
Protokol). Protokol bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom príkazník svojim 
podpisom potvrdí odovzdanie podpornej dokumentácie a príkazca svojim podpisom 
potvrdí prevzatie podpornej dokumentácie a zároveň schválenie vykonania 
zazmluvnených činností podľa čl.II. 

5. Príkazník je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s vykonanými 
činnosťami zadefinovanými v predmete zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o NFP,  a to podľa ustanovení prílohy č.1 Všeobecných zmluvných podmienok 
Zmluvy o NFP, čl.2 ods.14 a čl.12 (viď Príloha č.3).  

 
 
 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom príkazca obdrží 2 vyhotovenia 

a príkazník 2 vyhotovenia tejto zmluvy. 
2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, takto  označenými a  

podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri ÚV SR. 

V Košiciach dňa ......................... V Košiciach dňa ......................... 

 ............................................. ............................................... 
 príkazca príkazník 
 zastúpený štatutárnym orgánom 

 


