Dohoda o spolupráci
uzatvorená v zmysle ust. § 262 ods. 1 a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej ako „Dohoda")
medzi

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
so sídlom:
zastúpená:
IČO:
DIČ:

Študentská 2, 91150 Trenčín
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
31118259
2021376368

zriadená Zákonom NR SR 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997.
(ďalej v texte „TnUAD FPT")

a

ZF Slovakia, a. s.
so sídlom:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Strojárenská 2, 917 02 Trnava,
Ing. Marián Dičér, PhD. - prokurista
Ing. Jozef Martino vič - prokurista
36 707 341
2022280414
SK2022280414

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10622/T
(ďalej v texte „ZF Slovakia")
(TnUAD FPT a ZF Slovakia, ďalej v texte „zmluvné strany")

Článok 1
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je rozvoj technickej a odbornej spolupráce medzi Trenčianskou
univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakultou priemyselných technológií
v Púchove, Študentská 2, 91150 Trenčín (ďalej v texte „TnUAD FPT") ZF Slovakia,
a. s., so sídlom Strojárenská 2, 917 02 Trnava (ďalej v texte „ZF Slovakia")
v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, vedeckej výchovy, vzdelávania a ostatných
súvisiacich aktivít (vypracovania bakalárskych, diplomových a dizertačných prác).
2. Princípy spolupráce podporujú odborný apérsonálny rozvoj obidvoch zmluvných
strán, vrátane rozvoja vzdelávania, na základe ekonomickej výhodnosti a prínosov pre
zmluvné strany.
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3. Spolupráca sa uskutočňuje na základe demokratických princípov, dobrovoľnosti
a zásady plného rešpektovania zákonnosti a inštitucionálnej suverenity zmluvných
strán.

Článok 2
Záväzky zmluvných strán
1. TnUAD FPT sa zaväzuje:
a) vytvotiť podmienky na zapájanie a účasť vybraných zamestnancov ZF Slovakia
do pedagogického procesu v bakalárskom a inžinierskom štúdiu na TnUAD FPT
prostredníctvom výberových prednášok, prezentácií a ich aktívnej účasti
na špecializovaných seminároch,
b) umožniť zapájanie zamestnancov ZF Slovakia do priameho zabezpečovania
odborných konzultácií a ich pôsobenie vo funkcii konzultantov záverečných
bakalárskych, diplomových a doktorandských dizertačných prác v rámci študijného
programu a vedeckého programu doktorandského štúdia na TnUAD FPT,
c) podporiť a vytvorí podmienky na kooperáciu pri riešení vedecko-výskumných
projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí (odborné semináre,
konferencie),
d) zapojiť zamestnancov ZF Slovakia do činnosti skúšobných komisií, vedeckých
a redakčných rád na TnUAD FPT.
2. ZF Slovakia sa zaväzuje:
a) vytvoriť podmienky na zapájanie vybraných zamestnancov TnUAD FPT do
vedecko-výskumného procesu prostredníctvom spoločne pripravených a riešených
výskumných projektov,
b) podporiť a vytvorí podmienky na kooperáciu pri riešení vedecko-výskumných
projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí (odborné semináre,
konferencie),
c) podľa vlastných personálnych a technických možností, na základe vlastného
rozhodnutia, resp. po výbere vhodnej témy záverečnej práce študentov TnUAD FPT,
vytvoriť podmienky pre jej vypracovanie v ZF Slovakia, vytvorí podmienky pre
zabezpečenie skúšok a technických konzultácií.
3. 2.3 TnUAD FPT a ZF Slovakia sa zaväzujú
a) spoločne organizovať vedecké konferencie tematicky orientované na základný
a aplikovaný výskum v oblasti materiálového inžinierstva a technológie
materiálov,
b) vzájomne sa informovať o vedeckých konferenciách organizovaných hlavne
zmluvnými stranami a recipročne (v príslušnom roku) vytvárať podmienky
uľahčujúce účasť partnerov na týchto podujatiach,
c) spolupracovať pri využívaní prístrojov a zariadení na oboch stranách v rámci
projektov, náklady spojené s aktivitami mimo spoločných projektov znáša
objednávateľ projektu,
d) spoločne postupovať pri prezentovaní a propagácii dosiahnutých vedeckovýskumných výsledkov oboch inštitúcií domä i v zahraničí,
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e) spolupracovať v oblasti zavádzania a komerčného využívania výsledkov vedy
a výskumu zo spoločných projektov vrátane zabezpečovania priemyselno-právnej
ochrany doma aj v zahraničí.
v

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Jednotlivé formy spolupráce sa budú realizovať na základe samostatných projektov
alebo dohôd, v ktorých sa zaväzujú zmluvné strany upraviť všetky organizačné,
metodické, technické a finančné náležitosti s vymedzením účasti jednotlivých pracovísk
a spôsobov hodnotenia spolupráce.
2. Financovanie j ednotlivých aktivít sa zabezpečí zo spoločne zabezpečených prostriedkov,
zo získaných projektov a grantov, z účelových domácich a zahraničných fondov alebo
z vlastných prostriedkov tak, ako to bude konkrétne dohodnuté a vyšpecifikované
v dohodách, ktoré budú upravovať konkrétnu spoluprácu zmluvných strán pri realizácii
samostatných projektov.
3. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohoda je platná dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami a účinná deň nasledujúci po zverejnení v Centrálnom registri SR.
Zmeny a dodatky k tejto dohode je možné vykonať jedine písomnou formou po
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Dohodu je možné vypovedať písomne so 6
mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť po doručení výpovede druhej strane
od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa materiálne
a právne vysporiadajú do ukončenia výpovednej lehoty.
4. Súčasťou tejto Dohody je Dohoda o mlčanlivosti a dôverných informáciách, zo dňa
• K t o r á tvorí prílohu č . 1 tejto Dohody.
5. Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá
zo zmluvných strán obdrží po podpísaní Dohody dve jej vyhotovenia.

V Trnave, dňa

V Trenčíne, dňa"

Za ZF Slovakia,
Ing. Marián Dičér, PhD. - prokurista

Za TnUAD FPT
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor

Ing. Jozef Martine

Príloha č. 1: Dohoda o mlčanlivosti a dôverných informáciách, zo dňa
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