Dodatok č. 1
k Dohode o spolupráci pri zabezpečovaní
spoločného doktorandského študijného programu
„technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov“
uzavretej v súlade s § 54a zákona SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 47a zákona ČR č. 111/1998
Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů

medzi
nasledujúcimi spolupracujúcimi vysokými školami:
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
so sídlom: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
zastúpenou: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor
osoba oprávnená konať v mene STU:
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie
a
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
so sídlom: Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika
IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521
zastúpenou: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor
za vecné plnenie zodpovedá:
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D., dekan Fakulty technologické
ďalej len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare
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Článok I
1)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.12.2017 Dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní spoločného
doktorandského študijného programu „technológie spracovania a nástroje na spracovanie
polymérnych materiálov“ č. 0401/0078/17, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.12.2017 (ďalej len
„dohoda“).

2)

Zmluvné strany sa v zmysle § 13 bod 2 dohody dohodli na uzatvorení tohto dodatku k dohode
(ďalej len „dodatok“), ktorým sa dohoda mení tak ako je uvedené v článku II. tohto dodatku.

Článok II.
1)

§ 3 bod 1 dohody znie:

„(1) SŠP bude podliehať odborovej komisii študijného odboru chemické inžinierstvo a technológie na
STU a oborovej rade doktorského študijného programu P0711D13003 Procesní inženýrství
a P0711D13004 Process engineering.“.
2) Ostatné ustanovenia dohody, vrátane jej príloh ostávajú v nezmenenom znení.

Článok III.
1)

Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých zmluvné strany dostanú
po 2 vyhotoveniach.

2)

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona SR č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum ...................................

Dátum ...................................

...................................................................
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
rektor

...................................................................
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor
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