Dodatok č. 1
k Zmluve o spolupráci zo dňa .......

uzatvorenej v súlade s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 37 odsek 2 zák. č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. 1
Zmluvné strany
1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sídlo: Šrobárova 2, 041 80, Košice
štatutárny zástupca: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. - rektor
IČO: 00397768
(ďalej len „UPJŠ“)

a
2. názov: Základná škola
sídlo: Laborecká 66, 066 01 Humenné
štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomíra Vatľaková
bankové spojenie: TB 2629551992/1100
IČO: 378 741 01
(ďalej len „cvičná škola“)
Čl. 2

Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o spolupráci zo
dňa ..........:
Čl. VI – Platobné podmienky znie:

1. UPJŠ sa zaväzuje uhradiť cvičnej škole z účelových finančných prostriedkov náklady
na realizáciu pedagogickej praxe v súlade s Metodikou rozpisu dotácie zo ŠR VVŠ, a to
vo výške 5,66 € na jednu hodinu rozboru, z toho je pre učiteľa určených 5,- € a 0,66 €
pre cvičnú školu za materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
Uvedené finančné prostriedky sú určené na refundáciu uvedených nákladov cvičnej školy.
2. UPJŠ sa zväzuje uhradiť náklady podľa ods. 1 tohto článku na základe Výkazu
rozborových hodín pedagogickej praxe do 14 dní odo dňa jeho doručenia. Vzor výkazu
tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci zo dňa ............................ zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pre každú zo zmluvných strán po
dve vyhotovenia.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri
zmlúv ÚV SR.

V Starej Ľubovni dňa 29.09.2011

V Košiciach dňa .................................

.........................................................
Mgr. Ľubomíra Vatľaková
riaditeľka školy

..............................................................
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

