
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe 

Frekventant:  

Meno a priezvisko: Marcel Drdák 
Rodné číslo:   
Trvalé bydlisko:  Pavla Suržina 67/3, 053 11 Smižany  

a 

Poskytovateľ: 

Názov:  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
Sídlo:  Lamačská cesta 8/A 
Zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

 

Frekventant a poskytovateľ uzatvorili v súlade s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov tento dodatok k Zmluve o zabezpečení vzdelávania 

v podmienkach podnikovej praxe č. 793/MOTORY/2014 uzatvorenej 27.5.2014 (ďalej len 

„zmluva"). 

1. Zmluva sa v článku IV, ods. 1, bode 1.1 dopĺňa o písmeno n) tak, že znie: „n) oznámiť 
kancelárií NP skutočnosť, že ukončil svoje štúdium na vysokej škole a to do 3 dní od 
dátumu ukončenia štúdia na vysokej škole. V prípade, že frekventant riadne ukončil 
štúdium na I. stupni vysokoškolského štúdia a pokračuje vo svojom štúdiu na 
nadväzujúcom II. stupni vysokoškolského štúdia, je frekventant povinný zdokladovať 
relevantným dokladom svoje prijatie a zápis na nadväzujúce štúdium na II. stupni 
vysokoškolského štúdia. Pri nesplnení tejto podmienky nie je frekventant v čase 
medzi ukončením vysokoškolského štúdia na I. stupni a začatím štúdia na II. stupni 
považovaný za študenta vysokej školy.“ 

2. Zmluva sa v článku VI dopĺňa o ods. 5 tak, že znie: „5.V prípade, ak frekventant príde 
o status vysokoškolského študenta denného štúdia alebo ukončí svoje štúdium na 
vysokej škole, sa táto zmluva končí automaticky dňom kedy niektorá z uvedených 
skutočností nastala. 

3. Zmluva sa v článku VI dopĺňa o ods. 6 tak, že znie: „6. Výnimkou z bodu 5 tohto 
článku tvoria študenti končiaceho ročníka na I. stupni vysokoškolského štúdia, 
v prípade, že kontinuálne pokračujú vo svojom štúdiu na nadväzujúcom II. stupni 
vysokoškolského štúdia, a to za podmienok uvedených v článku IV, ods. 1, bod 1.1, 
písm. n) tejto zmluvy.“ 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené. 
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
6. Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jeden 

dostane frekventant a dva poskytovateľ. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne, obsahu dodatku 

porozumeli a svoj súhlas s týmto dodatkom potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

V Smižanoch dňa 16.06.2014 

 

Frekventant                                                                                 Poskytovateľ 


