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SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED 

Štefánikova 49 

814 38 Bratislava 1 

Adresa dodávateľa : Centrum výsk. živočíš. výroby Nitra 

Mgr. Dana Peškovičová, PhD. 

riaditel'ka 

Hlohovecká 2 

951 41 Lužianky 

Objednávka číslo : 

V Bratislave dňa 

Predmet objednávky 

UVS/11/20 11/MR 

10.2.2011 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe medziakademickej dohody /MAD/ medzi Slovenskou 
akadémiou vied (SAV) a AVVT Egypt má navštíviť Vaše pracovisko Prof. Khairi EL-BATTAWY v termíne 
apríl 2011 na 1 mesiac. 
V prílohe Vám predkladáme pracovný program zahraničného hosťa a prosíme, aby ste obratom oznamili 
na Odbor medzinárodnej spolupraca Úradu SAV (OMS ú SAV) Váš súhlas s jeho prijatím a kontaktné 
údaje pracovníka, ktorý bude zodpovedný za pobyt hosťa. 
Vzhľadom na to, že prijatie sa uskutoční na zaklade MAD, SAV poskytne hosťovi stravné na dlhodobý 
pobyt vo výške 554,40 € (22 a viac dní) a uhradí náklady na ubytovanie v limite do 45 E/noc (pri 
dlhodobom pobyte bude uprednostnené ubytovanie s mesačnou tarifou), ako aj cestovné v SR, ak je v 
súlade s pracovným programom hosťa. 
Ubytovanie zabezpečí OMS ú SAV v spolupráci s prijímajúcim pracoviskom (referent OMS spolu s 
pracovníkom zodpovedným za pobyt hosťa). 
Pri vybavovaní pobytu Prof. Khairi EL-BATTAWY-ho (príprava stravného, zabezpečenie ubytovania a 
ďalšie náležitosti spojené s pobytom hosťa) si Vas dovol'uje!f1e požiadať o úzku spoluprácu s 
pracovníčkou OMS ú SAV Ing. M. Ružovou (kontaktné údaje sú uvedené nižšie), ktorá zodpoveda 
za pobyt egyptského hosťa na Slovensku. 
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom. 
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pečiatka a podpis objednávateľa 
Doc. Ing. Fedor Gomôry, DrSc. 

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


