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OBJEDNÁVKA - ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA
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má byť faktúra zaslaná

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe medziakademickej dohody /MAD/ medzi SAV a 
BAV (Sofia) má navštíviť Vaše pracovisko Assoc. Prof. Yana Dimitrova CHEKALAROVA, 
PhD v termíne od 19.07.2018 do 25.07.2018, t.j. na celkovo 7 dní. V prílohe Vám 
predkladáme pracovný program zahraničného hosťa 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 hosťa.
Vzhľadom na to, že prijatie sa uskutoční na základe MAD prosíme o vyplatenie stravného 
nasledovne: 5 - 12 hodín pobytu 13,50- €, 12 -18 hodín pobytu 20,10- €, nad 18 hodín 30,90 € - 
pri krátkodobých pobytoch, t.j. do 21 dní vrátane. Pri dlhodobých pobytoch nad 22 dní vrátane: 
679,80- € na mesiac. Limit na ubytovanie v mimoakademických zariadeniach je určený do 
výšky 45€/noc, pričom OMS Ú SAV hradí aj cestovné v SR, ak je v súlade s pracovným 
programom hostí. Ubytovanie v zariadeniach SAV zabezpečí OMS Ú SAV v spolupráci s 
prijímajúcim pracoviskom. O refundáciu nákladov požiadajte OMS Ú SAV po odchode hostí do 
10 dni a zároveň nám pošlite správu o pobyte hosťa.
Ďakujeme  za spoluprácu a ostávame s pozdravom.
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