
 

 
 

 
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty 

a  náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta 
 

uzatvorená v zmysle ust. § 51 zák. č. 40/1964 - Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a ust. § 1 ods. 2 písm. b) a c)  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

v znení neskorších predpisov 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1. Názov organizácie:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Sídlo:    Šrobárova 2, 041 08 Košice 
Štatutárny orgán:       prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. -  rektor 
IČO:    00397768 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 
(ďalej len „UPJŠ“) 
 
 

2. Meno a priezvisko: Alexandra Marková   
Adresa trvalého bydliska:   
Dátum narodenia:  
Č. OP:  
 
(ďalej len „študent“) 
 

 Čl. II  
 

Predmet zmluvy a jeho finančné zabezpečenie 
 

1. Študent podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že UPJŠ ho bude v priebehu trvania štúdia 
vysielať na pracovné cesty v rámci Slovenskej republiky i do zahraničia, a to za účelom 
jeho účasti na riešení vedeckej a vzdelávacej problematiky v rámci plnenia jeho študijného 
programu, na riešení vedeckých a iných projektov UPJŠ, ako aj účasti na vedeckých 
konferenciách a obdobných podujatiach. Študent môže byť  na takúto cestu vyslaný aj za 
účelom reprezentácie UPJŠ a jej vedeckých výsledkov. Študent bude vysielaný na 
pracovné cesty ad hoc na základe cestovného príkazu, schváleného zodpovedným 
zamestnancom. 
 

2. UPJŠ sa zaväzuje poskytnúť študentovi v súvislosti s jeho domácimi i zahraničnými 
pracovnými cestami podľa Čl. II ods. 1 tejto zmluvy v priebehu trvania štúdia náhradu 
preukázaných výdavkov na cestovné a náhradu vložného (poplatkov spojených s účasťou 
na podujatiach podľa Čl. II ods. 1 tejto zmluvy). 

 



3. Študent sa zaväzuje predložiť písomné vyúčtovanie pracovnej cesty do 10 dní  od jej 
ukončenia, a to formou vyplneného cestovného príkazu a príloh k nemu, ktorými sú  všetky 
doklady potvrdzujúce nárokované výdavky, správy zo služobnej cesty, atď. 

 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky ostatné, touto zmluvou neupravené právne vzťahy sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
ust. zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
internými normami UPJŠ ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi 
dotknuté oblasti. 
 

2. Táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. 

 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, pričom UPJŠ obdrží vo 2 vyhotovenia tejto 

zmluvy a študent jedno vyhotovenie tejto zmluvy. 
 
 
V Košiciach dňa 14.10.2016 
 
 
 
 
 
...................................................            .......................................................................... 

        študent     prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
             rektor 

 
 
 


