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Dohoda o realizácií aktivity 

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave uzatvárajú 
v zmysle článku 3  Rámcovej zmluvy o spolupráci zo dňa XX.YY.2020, účinnej dňa XX.YY.2020 
túto dohodu o realizácií aktivity (ďalej len „dohoda“). 
 

Článok 1 

Zmluvné strany 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
IČO: 00397687 
zastúpená: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor 
 
a 
 
Univerzita Komenského 
sídlo: Šafárikovo námestie 6 , 814 99 Bratislava 
IČO: 00397865 
zastúpená: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 

 

 
Článok 2 

Predmet dohody 

 
1. Predmetom dohody je zabezpečenie výučby výberových predmetov pre študentov 

zmluvných strán.  
2. Spolupráca bude zameraná na: 

a) zabezpečenie výučby výberových predmetov Slovenskou technickou 
univerzitou v Bratislave (ďalej len „STU“) pre študentov Univerzity 
Komenského v Bratislave,  

b) zabezpečenie výučby výberových predmetov Univerzitou Komenského 
v Bratislave (ďalej len „UK“) pre študentov STU. 

 
Článok 3 

Podmienky realizácie 

 
1. STU poskytne prorektorke pre vzdelávanie a sociálne veci UK informáciu 

o výberových predmetoch, ktoré ponúka študentom UK.  
2. UK poskytne prorektorke pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov STU  

informáciu o predmetoch, ktoré ponúka študentom STU. 
3. Informácia bude poskytnutá písomne v listinnej podobe alebo elektronicky najneskôr 

do 30. apríla kalendárneho roka. 
4. Informácia bude obsahovať aj termín, do ktorého si študenti výberové predmety 

zmluvných strán môžu vybrať, a meno a pracovisko kontaktných osôb pre 
administráciu zabezpečenia výučby výberových predmetov. 
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5. Výučba výberových predmetov pre študentov zmluvných strán sa bude realizovať na 
základe súhlasu so vzdelávaním (learning agreement), ktorý bude mať rovnakú 
podobu ako súhlas so vzdelávaním študentov, ktorí študujú na iných univerzitách 
v rámci mobilít. 

 
 

Článok 5 

Finančné plnenie 

 
1. Realizácia aktivít uvedených v článku 2 tohto dodatku bude bezodplatná. 

 
 

Článok 6 

Trvanie a ukončenie dodatku k zmluve 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa uzatvára na akademický rok 

2020/2021.  
 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR.  

2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana dostane dve 
vyhotovenia. 

 
 
V Bratislave dňa dd. mm. 2020 

 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––                                   –––––––––––––––––––––––––––– 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.                                            prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
                    rektor                                                                                     rektor 


