
          Príloha 1A  

(osoby v zmysle čl. 2 ods. 2, písm. c) a d) smernice) 
 

DOHODA  č. 21/2021 FRI 
podľa § 1 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
o plnení úloh pre Žilinskú univerzitu v Žiline, Fakultu riadenia a informatiky 

uzavretá medzi 
 

Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,  
Fakultou riadenia a informatiky, zastúpenou doc. Ing. Emilom Kršákom, PhD. 
a 
zamestnancom*: 
meno, priezvisko, titul: Martin Lukáč 
dátum narodenia:  
IBAN: 
 

Článok 1 
Predmetom dohody je vyslanie zamestnanca plniaceho úlohy pre projekt na 
tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu** v rámci projektu 610166-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-
CBHE-JP “Advanced Centre for PhD students and young researchers in informatics”. 
(spolupráca na projekte)  
 

Článok 2 
Neoddeliteľnou súčasťou dohody je pozvánka v rámci projektu na účasť na stretnutí. 
 

Článok 3 
Žilinská  univerzita  v Žiline, fakulta riadenia a informatiky sa zaväzuje podľa § 1 ods. 2 písm. 
b) a c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a príslušných vnútorných predpisov 
a pravidiel projektu poskytnúť zamestnancovi náhradu výdavkov v rozsahu a  vo výške 
jednotkových nákladov podľa počtu dní na pracovnej ceste a vzdialenostného pásme. 
 

Článok 4 
Zamestnanec sa zaväzuje odovzdať cestovné doklady a iné doklady súvisiace s cestou. 
Zamestnanec podpisom tejto dohody potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými 
podmienkami spracovania osobných údajov uvedených na webovej stránke www.uniza.sk. 
 

Článok 5 
Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu strán dohody. 
 

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom UNIZA, rozpočtom projektu, úlohy, s § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002  

Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UNIZA.  

       Finančnú operáciu je** / nie je** možné vykonať. 
 
V .....................     dňa ...............................  V ....................     dňa ............................... 
 
..................................................................  ............................................................. 

podpis zamestnanca                 dekan fakulty/rektor, resp. prorektor 
 
 
* ide o osoby, ktoré sa na účely smernice č. 160 považujú za zamestnanca v zmysle čl. 2 ods. 2, písm. d) 

** nehodiace sa prečiarknuť 

           


