
DOHODA č. 339/2012 
o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa 

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

 
uzavretá medzi 

 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody č. 1 
813 70 Bratislava 
IČO: 00151513 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000060195/8180 
V mene ktorého koná: Ing. Igor Federi č 
 
(ďalej len „Úrad vlády SR“) 
 
a 
 
Alexandra Šarinová 
 
 
 
 
 (ďalej len „študentka“) 
 
 
 

Článok 1 
 

Predmetom dohody je záväzok študentky splniť úlohu pre Úrad vlády SR špecifikovanú v čl. 
2 bod 2 tejto dohody a záväzok Úradu vlády SR poskytnúť študentke cestovné náhrady 
v súvislosti s plnením úlohy na zahraničnej pracovnej ceste, na ktorú je vyslaná.  
 
 

Článok 2 
 

1. Dohoda sa uzatvára na konkrétnu zahraničnú pracovnú cestu – 6-dňový pracovno-študijný  
pobyt v inštitúciách OSN v Ženeve v trvaní od 1. júla 2012 do 6. júla 2012, na ktorú je 
študentka vyslaná ako celková víťazka podujatia XIV. ročníka Olympiády ľudských práv, 
ktorá sa konala v dňoch 21. - 23. marca 2012 v Liptovskom Jáne. Študentka sa v rámci 
predmetného študijno-pracovného pobytu oboznámi s prácou Stálej misie SR pri OSN 
a zúčastní sa zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva. Ubytovanie študentky zabezpečí 
Stála misia SR pri OSN v Ženeve.   

2. Študentka sa zaväzuje splniť pre Úrad vlády SR nasledovné úlohy: 
- v rámci svojho pôsobenia v stálej misii SR pri OSN v Ženeve účasť na zasadnutiach Rady 

OSN pre ľudské práva, 
- oboznámiť sa s prácou stálej misie SR a výkon administratívnych prác a konzultácií, 
- prezentovať výsledky zo zahraničnej pracovnej cesty vo forme písomnej správy v rozsahu 

najmenej 5 strán, ktorá bude ďalej slúžiť pre potreby Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej príslušné výbory. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Článok 3 
 

Úrad vlády SR sa zaväzuje podľa § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov zabezpečiť a uhradiť študentke náhradu výdavkov pri 
zahraničnej pracovnej ceste vo výške preukázaných výdavkov v nasledovnom rozsahu – 
cestovné výdavky cca 1 000 eur (letenka), odvoz a prívoz študentky z Bratislavy na letisko 
vo Viedni cca 30 eur, stravné 480 CHF a poistenie nevyhnutných liečebných nákladov cca 
10 eur. Celková výška nákladov predstavuje cca 1470 eur. Náklady Úradu vlády SR sú 
hradené zo štátneho rozpočtu, podkapitola 06P0901 - Ľudské práva, boj proti diskriminácii 
a interetnický dialóg. 
 
 

Článok 4 
 
1. Úrad vlády SR poskytne v zmysle § 36 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov študentke preddavok na stravné do sumy 
predpokladaných náhrad, a to vo výške 480 CHF (slovom: štyristoosemdesiat 
švajčiarskych frankov). 

2. Študentka je podľa § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov povinná do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty 
odovzdať vyúčtovanie pracovnej cesty s originálmi cestovných dokladov, písomných 
dokladov potrebných na vyúčtovanie náhrad, správu z pracovnej cesty a vrátiť 
nevyúčtovaný preddavok. 

 
Článok 5 

 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 

2. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu, predstavuje 
ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak svojho súhlasu ju podpisujú. 

3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode je možné robiť výlučne v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode oboch účastníkov dohody. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých študentka dostane 1 
vyhotovenie. 

 
 
 
  
V Bratislave dňa ...........…….....                                      V                        dňa ....................... 
 
 
 
  .............................................                                                            ...................................... 
     Ing. Igor Federič                                 Alexandra Šarinová 
       Úrad vlády SR                                                                                   
 


