
Dodatok č. 2 

k Smernici rektora  Trnavskej univerzity v Trnave č.  8/2016 o poskytovaní cestovných 

náhrad pri pracovných cestách 

V zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“), zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, zákona 

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 

1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydávam tento dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) 

 

Článok I  

1) V článku 6 ods. 2 smernice sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

„(2) Vedúci útvaru rektorátu alebo pracoviska alebo účelového zariadenia univerzity 

predkladá návrh prorektorovi pre vonkajšie vzťahy, ktorý ho predkladá na schválenie v grémiu 

rektora univerzity, Tento postup neplatí pre návrhy na zahraničnú cestu vodičov služobných 

motorových vozidiel.  Návrh týchto zamestnancov predkladá vedúci technického úseku na 

schválenie kvestorovi univerzity. Prorektor pre vonkajšie vzťahy predkladá v grémiu rektora 

informáciu o vykonaných zahraničných cestách vodičov. Vedúci útvaru fakulty alebo 

pracoviska alebo účelového zariadenia fakulty predkladá návrh prodekanovi pre zahraničné 

vzťahy, ktorý ho následne predkladá na schválenie vo vedení príslušnej fakulty alebo v kolégiu 

dekana príslušnej fakulty. Za zabezpečenie finančného krytia navrhovanej zahraničnej 

pracovnej cesty zodpovedá prorektor pre zahraničné vzťahy alebo prodekan pre zahraničné 

vzťahy príslušnej fakulty.“ 

 

2) V článku 12 ods. 1 smernice sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

„(1) Vzájomná výmena zahraničných akademických a vedeckých pracovníkov 

a významných zahraničných hostí (ďalej len „zahraniční pracovníci“) sa realizuje na základe 

bilaterálnych zmlúv so zahraničnými univerzitami, alebo za účelom nadviazania bilaterálnej 

spolupráce, spravidla na princípe reciprocity.“ 

 

3) V článku 12 sa vypúšťa ods. 4. Ďalšie  odseky článku 12 sa prečíslovávajú vzostupne. 

 

4) V článku 12 v ods. 5 sa text „20,- Eur na jednu osobu“ nahrádza textom „35,- Eur na 

jednu osobu“. 

 

Článok II 

1. Ostatné ustanovenia smernice týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.  

2. Tento dodatok k smernici nadobúda platnosť dňom jeho  podpisu rektorom a účinnosť  

zverejnením na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave.  

 

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

  rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Tento dodatok k smernici bol zverejnený na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave 

dňa 30. 11.  2022. 


