
   
   Objednávka číslo : UVS/116/2016/MR
   V Bratislave dňa   8. 8. 2016
    

   

 
         

 

 

Vybavuje: Ing. M.Ružová, E-mail: ruzova@up.upsav.sk, Tel.: (+421 2) 5751 0139, 
           Fax: (+421 2) 5751 0602

OBJEDNÁVKA - ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED                                           
ŠTEFÁNIKOVA 49                                                                         

814 38 BRATISLAVA 1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému 
má byť faktúra zaslaná

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe medziakademickej dohody /MAD/ medzi SAV a  
NAVU (Ukrajina) majú navštíviť Vaše pracovisko Dr. Iryna MAKARENKO  a  Dr. Olga 
LEGOSTAIEVA  v termíne od  6. septembra 2016 na 10 dní.
 V prílohe Vám predkladáme pracovný program zahraničných hostí a prosíme, aby ste  obratom 
oznámili  na Odbor medzinárodnej spolupráce / OMS/ Ú SAV Váš súhlas s ich prijatím a 
kontaktné údaje pracovníka, ktorý bude zodpovedný za pobyt hostí.
Vzhľadom na to, že prijatie sa uskutoční na základe MAD a  nových podmienok financovania 
prijatí z Ukrajiny (viď priložený list vedeckého sekretára SAV zo dňa 13. 1. 2012), náklady na 
stravné hosťa hradí NAVU (ako vysielajúca strana). SAV (ako prijímajúca strana) uhradí náklady 
na ubytovanie (limit na ubytovanie v mimoakademických  zariadeniach je určený do výšky 45 
€/noc)   ako aj cestovné v SR ak je v súlade s pracovným programom hosťa. Ubytovanie 
zabezpečí OMS SAV v spolupráci s prijímajúcim pracoviskom SAV.  O refundáciu nákladov 
požiadajte OMS po odchode hosťa do 10 dní. Súčasne predložte Správu o pobyte hosťa.
Ďakujeme  za spoluprácu a ostávame s pozdravom.
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Predbežná finančná kontrola

1. Z hľadiska rozpočtu:
súhlasím  / nesúhlasím*

súhlasím  / nesúhlasím*
s uskutočnením finančnej operácie

s uskutočnením finančnej operácie

2. Z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a súladu so všeobecne záväznými predpismi:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonali:


	zahranicne



