
 
DOHODA 

uzatvorená podľa ust. § 51  zákona č. 40/21964 Zb. – Občiansky zákonník   
v znení neskorších predpisov 

Čl. I 
Strany dohody 

Názov organizácie:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
so sídlom:    Šrobárova 2,  040 01  Košice 
zastúpená:  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor 
(ďalej len „UPJŠ“) 

a 
Meno a priezvisko študenta:   Alexandra Gajdošová 
Adresa trvalého bydliska:    
Dátum narodenia:     
Číslo občianskeho preukazu:   
(ďalej len „študent“) 

Preambula 
V rámci študijných programov uskutočňovaných na jednotlivých fakultách UPJŠ v Košiciach má študent 
možnosť zapísať si ako výberový predmet Testovanie TOEFL iBT v zimnom alebo letnom semestri 
v rámci Certifikovaného interdisciplinárneho bloku IB9 - Medzinárodný certifikát TOEFL. Toto 
testovanie prebieha na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v rámci projektu „Rozvoj inovatívnych 
foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(RIFIV)“, ITMS kód projektu 26110230101. 

Čl. II  
Predmet dohody 

1. Študent podpisom tejto dohody berie na vedomie, že: 
• vykonanie testovania je spoplatňované. Poplatok vo výške 180,- EUR za vykonané testovanie za 

študenta je hradené z projektu RIFIV, prvok ŠPP 0AA010208, rozpočtová položka 6.5.5.. 
• prihlásenie na testovanie študentom nie je možné odvolať a študent je povinný testovanie 

absolvovať. 
2. Študent sa zaväzuje, že v prípade, ak sa testovania nezúčastní z dôvodov na jeho strane, je povinný 

poplatok podľa ods. 1 tohto článku v plnej výške uhradiť na projektový účet vedený v Štátnej 
pokladnici Bratislava, č. ú.: SK29 8180 0000 0070 0047 6270, a to v lehote do 7 dní odo dňa 
plánovaného termínu vykonania testovania. 

3. Všetky ostatné, touto dohodou neupravené právne vzťahy sa spravujú príslušnými ustanovenia 
Občianskeho zákonníka SR v platnom znení, internými normami UPJŠ ako aj všeobecne záväznými 
právnymi  normami upravujúcimi dotknuté oblasti. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevezme študent a jedno sa 
zakladá v organizácii. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej 
republiky. 

V Košiciach, dňa:      V Košiciach, dňa:  

______________________________   ______________________________ 
  študent        rektor


