Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O SPOLUPRÁCI
s externou vzdelávacou inštitúciou Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov
Názov:
Fakulta:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové
spojenie:
Zastúpená:

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
00397865
2020845332
Štátna pokladnica
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty
UK
(ďalej len „UK“)

a
Názov:
Ústav:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové
spojenie:
Zastúpená:

Slovenská akadémia vied
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 5805/9, 840 05 Bratislava
00586943
2020894997
Štátna pokladnica
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
RNDr. Ján Madarás, PhD., poverený riadením ústavu
(ďalej len „EVI“)

(ďalej spolu aj „zúčastnené strany“)
Čl. 1
Preambula
Zúčastnené strany uzatvorili dňa 23.10.2019 Rámcovú dohodu o spolupráci
s externou vzdelávacou inštitúciou Ústavom vied o Zemi SAV, v. v. i. pri podieľaní sa
na uskutočňovaní doktorandských študijných programov aplikovaná geofyzika,
mineralógia, paleontológia, petrológia, sedimentológia, tektonika.
1.

V súlade s článkom 4 bod 3 rámcovej dohody, podľa ktorého je možné rámcovú
dohodu meniť len písomnými dodatkami, takto označenými a podpísanými
zástupcami strán dohody, sa zúčastnené strany dohodli na tomto Dodatku č. 1
v nasledovnom znení.

Čl. 2
Predmet dodatku
1.

Dodatkom č. 1 sa v celom texte Rámcovej dohody ruší študijný program
„mineralógia“ a študijný program „petrológia“ a nahrádza sa študijným
programom „mineralógia a petrológia“. V celom texte Rámcovej dohody sa
ruší študijný program „sedimentológia“ a študijný program „tektonika“
a nahrádza sa študijným programom „tektonika a sedimentológia“.

2.

Dodatkom č. 1 sa v celom texte Rámcovej dohody ruší názov externej
vzdelávacej inštitúcie „Ústav vied o Zemi SAV“ a nahrádza sa novým názvom
„ Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.“.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia

1.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom
registri zmlúv v zmysle ustanovenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobode informácií v znení neskorších predpisov.

2.

Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, týmto dodatkom č. 1 sú nedotknuté,
ostávajú naďalej v platnosti a nezmenené.

3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Dva exempláre obdrží UK a po jednom exemplári obdrží predseda
SAV a EVI.

V Bratislave dňa ....................................

V Bratislave dňa ....................................

..............................................................
rektor
Univerzity Komenského v Bratislave

...............................................................
predseda
Slovenskej akadémie vied

V Bratislave dňa ....................................

V Bratislave dňa ....................................

...............................................................
dekan
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

...............................................................
poverený riadením
ÚVoZ SAV, v. v. i.

