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Povolenie prijímať cudzincov na vykonávanie 
činností vo výskume a vývoji
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stromová 1, 813 30 Bratislava



Číslo: 



POVOLENIE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný správny orgán podľa § 26b ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. v znení zákona č. 40/2011 Z. z. (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a podľa  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov:

povoľuje

na základe žiadosti právnickej osoby: <názov právnickej osoby vykonávajúcej výskum a  vývoj, jej sídlo , IČO > o povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členských štátov Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „cudzinec“), na vykonávanie činností vo výskume a vývoji číslo ..................  zo dňa .................. .

	
< názov právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj, jej sídlo , IČO> prijímať cudzincov na  vykonávanie činností vo výskume a vývoji na obdobie piatich rokov odo dňa vydania tohto povolenia.







Odôvodnenie:

Ministerstvo dostalo žiadosť číslo.............. zo dňa .......... o  povolenie prijímať cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji podanú < právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj: názov, sídlo, IČO>. V žiadosti boli uvedené všetky náležitosti požadované podľa §26b ods.7 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo posúdilo predloženú žiadosť a zistilo, že obsahuje všetky náležitosti podľa § 26b ods.7 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Týmto  potvrdzuje, že nie sú dôvody  na zamietnutie žiadosti. Preto vydáva toto povolenie prijímať cudzincov na päť rokov od dátumu podpisu tohto povolenia ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)  .



Poučenie:

Proti tomuto  povoleniu je možné podať rozklad podľa §  61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. na ministerstvo do 15 dní odo dňa doručenia povolenia prijímať cudzincov.


V Bratislave, dňa ..............


--------------------------------------------
                 < minister >






