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Zmluva č. 1/2020 

o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu 

z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov 

podľa internej smernice EU v Bratislave číslo 5/2015  

a Dodatku č. 1 k internej smernici EU v Bratislave číslo 5/2015 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

   Dolnozemská č. 1, 852 35 Bratislava 5 (ďalej len „EU v Bratislave“) 

IČO: 00 399 957 

DIČ:  

Číslo účtu poskytovateľa:  

Zastúpená prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., 

rektorom EU v Bratislave 

 

Príjemca:  Ing. Miroslav Špurek 

   Dátum narodenia doktoranda:  

   Adresa trvalého pobytu:  

   Číslo účtu príjemcu/IBAN:  

Fakulta a katedra EU v Bratislave: Národohospodárska fakulta, Katedra 

verejnej správy a regionálneho rozvoja 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je úprava vzťahov medzi EU v Bratislave a príjemcom finančného 

príspevku z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (ďalej len 

„FZMD EU v Bratislave“) priznaného podľa internej smernice EU v Bratislave číslo 5/2015 

„Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných 

mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ a Dodatku č. 1 k internej smernici 

EU v Bratislave číslo 5/2015 (ďalej len „internej smernice č. 5/2015“). 

2. Účelom zmluvy je pridelenie finančného príspevku na podporu zahraničnej mobility  

Ing. Miroslava Špureka na Maďarskú akadémiu vied, sekcia ANET Lab., Budapešť, Maďarsko, 

realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia doktoranda. 

 

Článok 3 

Finančný príspevok 

 

Výška finančného príspevku prideleného z FZMD EU v Bratislave v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. c. 

internej smernice č. 5/2015 predstavuje 

2 440,- eur 

slovom: dvetisícštyristoštyridsať euro  

 

z toho: 

a) cestovné1      120,- eur 

b) ubytovanie  1 000,- eur 

c) stravné   1 000,- eur 

d) drobné výdavky2     320,- eur    

                                                 
1 Náklady na cestovné je možné čerpať len na jednu cestu do miesta pobytu a späť. 
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Článok 4 

Lehota čerpania 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zahraničná mobilita na Maďarskú akadémiu vied, sekcia ANET 

Lab., Budapešť, Maďarsko, začne dňa 1.10.2020 a bude trvať do 20.12.2020. 

Príjemca finančného príspevku je povinný do 10 dní po skončení zahraničnej mobility vyúčtovať 

a na základe odsúhlaseného vyúčtovania ihneď vrátiť nedočerpané finančné prostriedky (podľa 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov) na číslo účtu poskytovateľa. 

 

Článok 5 

Záväzky zmluvných strán  

 

Príjemca finančného príspevku z FZMD EU v Bratislave vyhlasuje, že: 

1. sa bude riadiť ustanoveniami internej smernice č. 5/2015, 

2. pridelené finančné prostriedky použije na splnenie cieľov zahraničnej mobility, 

3. pridelené finančné prostriedky použije len podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy, pričom presun 

finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami (článok 3, písm. a-d) nie je 

prípustný, 

4. bude dodržiavať pravidlá zúčtovania poskytnutého finančného príspevku v súlade 

s platnými internými pravidlami EU v Bratislave, 

5. správu o výsledkoch zahraničnej mobility v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia 

financovanej z FZMD EU v Bratislave spoločne s vyhodnotením prínosu zahraničnej 

mobility zo strany školiteľa predloží po jej schválení dekanom fakulty OVaDŠ EU 

v Bratislave, 

6. uhradí EU v Bratislave prípadné škody, ktoré by vznikli porušením predmetnej internej 

smernice, 

7. v prípade ukončenia pracovného pomeru v pozícii externého doktoranda EU v Bratislave, 

ktorému bol priznaný finančný príspevok z FZMD EU v Bratislave ako zamestnancovi EU 

v Bratislave na plný pracovný úväzok podľa čl. 1 internej smernice č. 5/2015, do 1 roka po 

skončení zahraničnej mobility vráti EU v Bratislave v plnej výške poskytnutý finančný 

príspevok z FZMD EU v Bratislave na číslo účtu poskytovateľa uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy, 

8. výdavky na zdravotné poistenie v zahraničí a poistenie liečebných nákladov si podľa čl. 2, 

ods.2, písm. d a čl. 3, ods. 1, písm. f internej smernice č. 5/2015 hradí doktorand z vlastných 

prostriedkov v prípade, že úhrada predmetného poistenia nebude realizovaná 

z mimodotačných prostriedkov fakulty na základe súhlasu dekana fakulty. 

 

 

EU v Bratislave vyhlasuje, že: 

finančný príspevok na zahraničnú mobilitu doktoranda z FZMD EU v Bratislave poskytne na účet 

príjemcu v sume 2 440,- eur po podpise tejto zmluvy oboma stranami. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
2 Príspevok na drobné výdavky podľa odbornej činnosti na hosťujúcej inštitúcii (dopravné, preukazy, zhotovovanie 

kópií, a pod.). V tejto položke je možné uplatniť v mimoriadnych prípadoch špecifické výdavky súvisiace so 

zahraničnou mobilitou. 
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Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, ktorých rozdelenie je nasledovné: 1x 

príjemca, 1x rektor, 1x OVaDŠ EU v Bratislave, 1x dekan príslušnej fakulty. 

 

 

Bratislava, dňa 30.9.2020     Bratislava, dňa 30.9.2020  

 

 

 

 

.........................................................     ................................................. 

  prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.                  Ing. Miroslav Špurek 

       rektor EU v Bratislave 

 


