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Dodatok č. 1
k Zmluve o spolupráci č.4/1030/2015 - SPOL
uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Názov:

Technická univerzita v Košiciach

Sídlo organizácie:

Letná 9, 042 00 Košice

Zastúpená:

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor

IČO:

00397610

Právna forma:

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách ako verejná vysoká škola

(ďalej len „vysoká škola “)
a
Názov:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Sídlo organizácie:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Štatutárny zástupca:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

IČO:

00151882

Zapísaný:

Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky

Právna forma:

štátna príspevková organizácia

(ďalej len „CVTI SR“)
uzatvorili dňa 25.02.2015 Zmluvu o spolupráci č.4/1030/2015 - SPOL (ďalej len „zmluva“).

Článok II.
Predmet Dodatku
1. Predmetom Dodatku č.1 (ďalej len „dodatok“) k zmluve je zmena Prílohy č.1 zmluvy,
ktorej obsahom je zoznam študijných programov. Nové znenie Prílohy č.1 je
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a v plnej miere nahrádza pôvodnú Prílohu č.1.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok podlieha zverejneniu v Centrálnom
registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho
obsahu porozumeli, že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne vlastnoručne
podpísali. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Tento dodatok k zmluve sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch exemplároch
s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpísaní dostane každá zmluvná strana po
jednom vyhotovení.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V ......................... dňa .............................

........................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.,
rektor

...............................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR
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Príloha č. 1: Zoznam študijných programov
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Študijné programy:


Mechatronika II.



Aplikovaná mechanika II.



Počítačová podpora strojárskej výroby II.



Energetické stroje a zariadenia II.



Automobilová výroba II.



Výrobné stroje a zariadenia II.



Strojárske technológie II.



Dopravná technika a logistika II.



Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.



Biomedicínske inžinierstvo II.



Priemyselné inžinierstvo II.



Automobilové inžinierstvo (spojený)
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