— NO2022/49

/LOKA/M)KAFE[HO

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe
pre študentov Univerzity Komenskéhov Bratislave — Prírodovedeckej fakulty
Z/2018/355/1X/PriF/TAJ

uzatvorenej v zmysle 8 37 ods. 2 zákonač. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonovv zneníneskorších predpisov a $ 51 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníkav znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky:zákonník“)

medzi:

GYMNÁZIÍ U i

AÁCA Asi
Názov:

Univerzita Komenskéhov Bratislave

Sídlo:

Šafárikovo nám.6, 814 99 Bratislava

Zastúpená:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor

Ičo:

00397865

DIČ:

2020845332

IČ DPH:

SK2020845332

Súčasť:

Prírodovedecká fakulta UK

Sídlo:

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4

Zastúpená:

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan

Ň —. 5.

—č

V zmluvnýchveciach koná: doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Pracovisko:

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Bankovéspojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000082845/8180

IBAN:

SK34 8180 0000 0070 0008 2845

(ďalej len „PriF UK“)

a

š

názov:

Gymnázium Jána Papánka

sídlo:

Vazovova6, 811 07 Bratislava 1

zastúpená:

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka školy

Ičo:

17337046

DIČ:

2020850194

Bankovéspojenie:

IBAN:

SK90 8180 0000 0070 0047 2165

(ďalej len „organizácia“)

(PriF UK a organizácia sa na účely tejto dohody označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné
strany“ alebo každý jednotlivo „zmluvnástrana“)

1. Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej
pedagogickej praxe pre študentov Univerzity Komenskéhov Bratislave — Prírodovedeckej
fakulty uzavretej dňa 14. 03. 2018 (ďalej len „zmluva“.

1.2 Zmluva bola uzatvorená za účelom založenia spolupráce zmluvných strán pri
zabezpečovaní odbornej pedagogickej praxe študentov PriF UK v rámci bakalárskeho alebo

magisterského štúdia v rozsahu určenom študijným plánom v zimnom alebo letnom
semestri akademického roka. Cieľom spolupráce bolo umožniť vykonať odbornú
pedagogickú prax študentov PriF UK organizácii, pričom organizácia bude cvičným
školským zariadením PriF UK. Účelom zmluvy bolo naplniť odborný profil absolventov
študijných programov učiteľských študijných odborov, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať
teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické
poznatky v úzkom spojení študentov s praxou.
2. Predmet dohody
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká ku dňu účinnosti tejto Dohody o ukončení
Zmluvyo spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Univerzity
Komenskéhov Bratislave — Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „dohoda“.
2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnostitejto dohody zanikajú všetky práva
a povinnosti zmluvnýchstrán založené zmluvou.

2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú voči sebe žiadne vzájomné pohľadávky ani iné
nesplnené záväzky či nároky vyplývajúce zo zmluvy, a že táto dohoda ruší pôvodný
záväzok bez toho, aby vznikol nový záväzok ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Pre

odstránenie pochybností, zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že žiadna zo zmluvných
strán nie je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany akékoľvek bezdôvodné
obohatenie, náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iné plnenie súvisiace so zmluvou.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť
nadobúdav súlade s $ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka $ 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneníniektorých
zákonov(zákon o slobodeinformácií) v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3.2 Dohodaje vyhotovenáv dvoch (2) rovnopisoch,z toho PriF UK dostane jeden (1) rovnopis
a organizácia dostane jeden (1) rovnopis.
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dohody dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali dohodu v núdzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dohody a na znak súhlasu ju
podpísali.
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