
 

 

Opatrenie rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave  

k prijatiu zahraničných hostí v podmienkach  

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 

 

V súvislosti s aktualizáciou Internej smernice č. 15/2015 – Zásady organizačného 

a finančného zabezpečenia zahraničných pracovných ciest zamestnancov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave  vydávam toto opatrenie rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len EU v Bratislave). 
 

 

(1) Na základe rozhodnutia rektora EU v Bratislave, dekana, resp. vedúceho 

celouniverzitného pracoviska sa v odôvodnených prípadoch pri prijatí zahraničného 

hosťa na príslušnom pracovisku EU v Bratislave môže poskytnúť obed a/alebo večera vo 

výške maximálne 30,00 EUR (vrátane DPH) na 1 osobu
1
 výlučne z mimodotačných 

zdrojov EU v Bratislave
2
.  

 

(2) Pre účasť na obede a/alebo večeri platí zásada 2:1, t. j. maximálne 2 zástupcovia 

príslušného pracoviska EU v Bratislave na 1 zahraničného hosťa, ale len v tom prípade, 

ak je počet zahraničných hostí najviac 2. Pokiaľ je počet zahraničných hostí vyšší ako 2, 

počet zástupcov EU v Bratislave je v pomere 1:1
1
. 

 

(3) Písomný návrh na poskytnutie obeda a/alebo večere musí vopred vystaviť zamestnanec  

príslušného pracoviska zodpovedný za prijatie zahraničného hosťa. Návrh na poskytnutie 

obeda alebo večere podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany rektora EU 

v Bratislave a dekana fakulty, resp. vedúceho celouniverzitného pracoviska EU 

v Bratislave.  
 

(4) Obedy a večere pre hostí EU v Bratislave objednáva Oddelenie medzinárodnej mobility 

Ústavu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (ďalej len „OMM“) a postupuje pri 

tom podľa Internej smernice číslo 8/2015 o verejnom obstarávaní v podmienkach EU 

v Bratislave v znení jej dodatkov a metodických usmernení. 
 

(5) Podkladom pre rozhodnutie o poskytnutí obeda a/alebo večere zahraničnému hosťovi 

v podmienkach EU v Bratislave je Návrh na prijatie zahraničného hosťa (príloha č. 1) 

a Požiadavka na objednávku
3
 (ďalej len „POBJ). Do 10 dní po ukončení pobytu 

zahraničného hosťa predkladá  zamestnanec zodpovedný za prijatie zahraničného hosťa 

Správu o prijatí zahraničného hosťa na OMM (príloha č. 2). 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 

 

 

Bratislava 15.12.2015  

       prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.                                                               

                rektor 

                                                           
1
 Ak  podmienky projektu neurčujú inak. 

2
 Ide o všetky zdroje univerzity okrem prostriedkov štátneho rozpočtu.  

3
 Do POBJ je potrebné uviesť počet všetkých zúčastnených osôb na akcii, ako aj ich mená a priezviská. 


