
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI V RÁMCI TRANSFERU ODBORNOSTI DO PRAXE 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) 
Študentská 2 
911 50 Trenčín 
Štatutárny zástupca: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD 
IČO: 31118259 
DIČ:2021376368 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000240911/8180 
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Janík, PhD., odborný garant za FPT TnUAD 

TnUAD zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR 
SR č. 209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002. 
(ďalej len „TnUAD") 

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., 
Štúrova 2, 059 21 Svit 
štatutá my zástu pca: Ing. Martin Budzák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, 

Ing. Jozef Skokan, člen predstavenstva 
IČO: 31714129 
IČDPH:SK2020517642 
bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava pobočka Poprad 
číslo účtu: 3109562/0200, IBAN: SK0602000000000003109562 
Kontaktná osoba: Ing. Janka Vnenčáková, vedúca divízie skúšobníctva 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo 230/P 
(ďalej len „VÚCHV") 

PREAMBULA 

Predstavitelia zmluvných strán v snahe zvýšiť kvalitu rozvoja a vzdelávania v oblasti 

výskumu a vývoja prostredníctvom projektu „Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov 

v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a 

transferu odbornosti do praxe" ITMS kód projektu 26110230118 (ďalej v zmluve len projekt) sa 

dohodli na vzniku tohto záväzkovo-právneho vzťahu. 

ČLÁNOK I. 
ÚČEL ZMLUVY 

Zmluva sa uzatvára z dôvodu špecifikácie povinností a záväzkov zmluvných strán za účelom 

efektívnej spolupráce pri napĺňaní cieľov projektu a vymedzuje základný okruh činností post 

doktorandov a absolventov Ing. pri ich činnostiach zameraných na transfer odbornosti do praxe. 



ČLÁNOK II. 
PREDMET ZMLUVY 

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán tak, aby bol čo najlepšie 

dosiahnutý účel, na ktorý sa Zmluva uzatvára. 

Okruh oprávnených činností pridelených post doktorandov a absolventov Ing. 

do spoločnosti VÚCHV v rámci napĺňania poslania projektu: 

kooperačné úlohy s výrobnou praxou, 

spoluriešenie aplikovaného vývoja, 

optimalizovanie vybraných výrobných postupov, 

aplikovanie nových poznatkov získaných medzinárodnou spoluprácou, 

vlastnými výskumom a vývojom. 

Prílohou č. 1 tejto Zmluvy je profesijný životopis prideleného post doktoranda/absolventa 

Ing.. Personálna zmena alebo doplnenie Zmluvy bude vyriešené formou dodatku k zmluve. 

TnUAD sa zaväzuje: 

1. na základe spoločného výberu prideliť post doktoranda/absolventa Ing. pre odbornú 

spoluprácu s VÚCHV v rámci finančných možností uvedeného projektu; 

2. aktívne sa zapojiť do odborných úloh, ktoré vzniknú v kooperácii s VÚCHV v rámci 

uvedeného projektu s využitím dostupných ľudských zdrojov a prístrojového vybavenia na 

TnUAD. 

VÚCHV sa zaväzuje: 

1. aktívne sa zapojiť do riešenia odborných úloh, ktoré vzniknú v kooperácii s TnUAD v rámci 

uvedeného projektu; 

2. zabezpečiť školenie BOZP podľa interných noriem a príslušných zákonných nariadení; 

3. vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre prácu pracovníka TnUAD na pozícii Post 

doktorand/Absolvent Ing. na pracovisku VÚCHV; 

4. oboznámiť pracovníka TnUAD s interným firemným pracovným poriadkom. 
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ČLÁNOK III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán. Takáto zmena alebo doplnok Zmluvy môže mať len formu písomného, datovaného a 

očíslovaného dodatku, podpísaného príslušnými zástupcami zmluvných strán. 

2. Spory, ktoré sa prípadne vyskytnú pri plnení tejto Zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť 

prednostne zmierom. Pokiaľ sa týmto prednostným spôsobom nepodarí vyriešiť daný spor, 

zmluvné strany sa zaväzujú riešiť ho súdnou cestou prostredníctvom príslušného súdu 

podľa zákonov platných v Slovenskej republike. 

3. Záležitosti, ktoré presne neupravuje táto Zmluva, sa spravujú platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, najmä, ale nielen Obchodným zákonníkom v platnom znení. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Táto Zmluva sa vypracováva v 4 exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu, pričom 

každý z nich má silu originálu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že 

predstavuje ich slobodnú a úplnú vôľu, že ju neuzatvárajú pod nátlakom ani za inak 

nevýhodných okolností. 

7. VÚCHV je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s činnosťou post 

doktoranda/absolventa Ing. kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku k príslušnému projektu, a to oprávnenými osobami, 

ktorými sú najmä poskytovatel' nenávratného finančného príspevku, Agentúra Ministerstva 

školstva pre štrukturálne fondy EU a ním poverené osoby. 

V Trenčíne, d 

Ing. Martin Budzák Ing. Jozef Skokan 
predseda predstavenstva člen predstavenstva 
a.s. VÚCHV a.s. VÚCHV 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor Tn U AD 
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OSOBNÉ ÚDAJE Štrbákova Monika 


