
Dohoda o spolupráci 

uzatvorená v zmysle ust. § 262 ods. 1 a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej ako „Dohoda") 

medzi 

VÚTCH (Výskumný ústav textilnej chémie) - CHEMITEX, spol. s r.o. 

so sídlom: Rybníky 954,011 68 Žilina 

zastúpený: Ing.Jozef Šesták,CSc., konateľ 

IČO: 31583814 

IČ DPH: SK2020443843 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.Sro, vložka číslo 1088/L 

(ďalej iba ako „Spoločnosť" v príslušnom gramatickom tvare) 

Koordinátor spolupráce: IngJozef Šesták,CSc. 

a 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove (FPT) 

so sídlom: Študentská 2,91150 Trenčín 

zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

IČO: 31118259 

DIČ: 2021376368 

zriadená Zákonom NR SR 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997. 

(ďalej len „TnUAD FPT") 

I. 

Preambula 

Spoločnosť a TnUAD FPT ďalej v Dohode označované spoločne aj ako zmluvné strany 

uzatvárajú túto Dohodu za účelom vymedzenia rámca spolupráce s cieľom vzájomne 

podporiť vedeckovýskumnú činnosť a vzdelávanie a prehĺbiť tak vlastný rozvoj, prosperitu 

ako aj konkurencieschopnosť v tuzemsku a zahraničí. 

II. 

Predmet dohody 

Predmetom Dohody je definovanie a bližšie vymedzenie základných foriem a princípov 
spolupráce ako aj vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce. 
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III. 

Záväzky zmluvných strán 

1) Zmluvné strany sa touto Dohodou zaväzujú k dodržiavaniu základných princípov 
spolupráce, ktoré spočívajú na rovnosti zmluvných strán, dobrovoľnosti spolupráce, 
rešpektovania inštitucionálnej suverenity zmluvných strán a dodržiavania 
všeobecných záväzných právnych predpisov. 

2) Zmluvné strany sa touto Dohodou ďalej zaväzujú, že pri spolupráci budú vychádzať 
z jej základnej formy, a to umožnenia vzájomného osobného kontaktu zamestnancov 
zmluvných strán za účelom spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej činnosti 
a vzdelávaní. 

3) Zmluvné strany sa zaväzujú: 

a. umožniť svojim zamestnancom, vo vopred dohodnutom rozsahu a v miere, 
ktorá výrazne nezasahuje a neobmedzuje zamestnancov pri plnení 
pracovných povinností, vzájomne spolupracovať pri riešení vybraných 
problémov a projektov, 

b. vzájomne sa informovať o odborných prednáškach, konferenciách alebo iných 
odborných podujatiach, 

c. spoločne organizovať odborné prednášky, konferencie a iné podujatia, 
d. prezentovať spoločnú spoluprácu doma i v zahraničí, 
e. vzájomne si umožniť prezentovať sa a svoju činnosť v priestoroch 

a u zamestnancov druhej zmluvnej strany. 

4) TnUAD FPT sa zaväzuje umožniť zamestnancom Spoločnosti: 

a. posúdiť a vyjadrovať sa k osnovám vybraných predmetov, 
b. posúdiť a vyjadrovať sa k zoznamu otázok na štátnu skúšku z vybraných 

predmetov, 
c. posúdiť a poskytnúť konzultáciu k vybraným záverečným prácam študentov 

(bakalárske, diplomové, doktorandské a iné) v dohodnutom rozsahu min. 3 
mesiace pred vykonaním práce. 

d. zapájať sa do činnosti skúšobných a vedeckých komisií, či iných inštitúcií 
pôsobiacich v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania na pôde 
TnUAD FPT (na základe vyzvania a vzájomnej dohody). 

e. prípadne inak aktívne ovplyvňovať výučbu vybraných predmetov spôsobom, 
ktorý bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú 
pre zmluvné strany záväzné (napr. vyžiadané prednášky, prezentácia 
výsledkov spoločnosti a pod.). 
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5) Spoločnosť sa zaväzuje umožniť študentom TnUAD FPT: 

a. podieľať sa na technickom riešení vybraných čiastkových tém v rámci 
výskumných projektov. 

b. absolvovať odbornú prax v prípade splnenia podmienok pre jej výkon (po 
dohode so štatutárom min. 3 mesiace pred dohodnutým termínom). 

c. poskytnúť informácie odborného charakteru, v dohodnutom rozsahu, ktoré sa 
nepovažujú za dôverné informácie, obchodné tajomstvo Spoločnosti alebo 
ich poskytnutie nezasahuje do činnosti Spoločnosti. 

6) Výsledky spolupráce môžu využívať obe zmluvné strany za vzájomne dohodnutých 
podmienok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

IV. 

Záväzok mlčanlivosti 

1) Zmluvné strany sa týmto zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti a neposkytnúť bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany informácie získané 
v súvislosti s plnením tejto Dohody tretím osobám. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za závažné porušenie zmluvných podmienok. 

2) Zmluvné strany môžu informácie získané v súvislosti s plnením tejto Dohody 
poskytovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu iba svojim zamestnancom na 
účely tejto Zmluvy a ktorí sú taktiež viazaní záväzkom mlčanlivosti. 

3) Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby v prípade kedy bol udelený písomný 
súhlas s poskytnutím informácií tretej osobe, bola táto osoba informovaná 
o charaktere poskytovanej informácie a zároveň sa zaviazala k mlčanlivosti. 

4) Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa študenti Univerzity v zmysle 
predchádzajúcich ustanovené považujú za tretie osoby. 

5) Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť náležitú starostlivosť na to, aby sa zamedzilo 
zneužitiu informácií, ktoré v súvislosti s plnením tejto Dohody získali alebo boli 
poskytnuté tretím osobám. 

6) Záväzok mlčanlivosti podľa tejto Dohody zostáva v platnosti aj po zrušení a zániku 
tejto Dohody. 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1) Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 
a je uzavretá na dobu určitú - 3 roky. 

2) Zmluvné strany môžu ukončiť túto Dohodu písomnou výpoveďou bez nutnosti udania 
dôvodu s výpovednou lehotou 6 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa nasledujúceho 
po dni doručenia výpovede. 
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3) Zmluvné strany sa dohodli, že významné písomnosti si budú doručovať poštou a to na 
adresy uvedené v záhlaví Dohody. V prípade, že zásielka adresovaná na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto Dohody alebo na novú adresu potom, čo adresát túto zmenu 
oznámil druhej zmluvnej strane minimálne 7 dní pred odoslaním zásielky sa vráti späť 
ako neprevzatá v odbernej lehote alebo adresát je neznámy, bude sa táto zásielka 
považovať za doručenú dňom vrátenia zásielky, a to aj keď sa adresát o zásielke 
nedozvedel. 

4) Na účely tejto Dohody sa zamestnanci osôb majetkovo alebo personálne 
spriaznených so Spoločnosťou považujú za zamestnancov Spoločnosti. 

5) V tejto Dohode je zahrnutá celá dohoda medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa 
predmetu tejto zmluvy. Táto Dohoda nahrádza a ruší všetky a akékoľvek 
predchádzajúce písomné alebo ústne dojednania, ponuky, korešpondenciu a dohody 
týkajúce sa predmetu tejto zmluvy uskutočnené medzi zmluvnými stranami. Zmeny 
a doplnenia tejto Dohody je možné vykonať iba formou písomných a očíslovaných 
dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

6) Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. 

7) Táto Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom vyhotovení. 

8) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 
vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola 
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok na dôkaz čoho pripájajú 
svoje podpisy. 

V Žiline, V Púchove, 

Za Spoločnosť: 

prof. Ing ~ ' ~ phiišqEáffhD--
Itencianska 

"Aléyándra i 

V Trenčíne, 

Za TnUAD v Trenčíne: 

Ĺ 

st 
911 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

rektor TnUAD 
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