
ZMLUVA O DLHODOBEJ SPOLUPRÁCI 

uzavretá podľa paragrafu 269 ods. 2 a nasledujúcich paragrafov Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

medzí zmluvnými stranami: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2 
911 50 Trenčín 

Zastúpená: 

Zástupca poverený rokovaním 
vo veciach zmluvy: 

IČO: 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., 
rektor TnUAD v Trenčíne 

Ing. Štefan Pivko, PhD. prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy 

31118259 

(Ďalej len: „FŠT TnUAD") 

a 

2. 

Zastúpený 

IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Zápis v OR: 

ZVS holding, a.s. 
Štúrova 925/27 
018 41 Dubnica nad Váhom 
Ing. Marián Goga, PhD., predseda predstavenstva 
Ing. Milan Krištof, člen predstavenstva 
36 305 600, 
SK 2020175993 
2020175993 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 10152/R 

(ďalej len „ZVS holding" 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Predmet zmluvy je vzájomná spolupráca, poskytovanie výhodných služieb v oblasti aplikovaného vývoja ako i 
riešenie a realizácia výsledkov riešenia spoločných vedeckých a vedecko-technických projektov a výchova 
odborníkov v strojárskych odboroch. 

Článok II. 
Obsah zmluvy 

Za účelom naplnenia základných cieľov sa obidve strany zaväzujú: 

1. FŠT TnUAD 

pri tvorbe plánu zohľadní FŠT TnUAD požiadavky ZVS holding, na vzdelávanie tak, aby boli študenti čo 
najlepšie pripravení pre prax, 
odborné aktivity študentov ako i pedagógov bude orientovať na riešenie problematiky súvisiacej s 
výskumom, vývojom a výrobným programom zariadení a technológií spoločnosti ZVS holding, 
umožní ďalšie vzdelávanie pracovníkov ZVS holding, 
umožní prezentáciu firmy v priestoroch FŠT TnUAD, na konferenciách a iných vedecko-technických 
podujatiach, 
pre spoločné riešenie vedecko-technických projektov poskytne univerzita svoje riešiteľské kapacity, 
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bude pozitívne prezentovať spoluprácu s ZVS holding, pri jednaniach na domácom trhu aj v zahraničí 
pri dodržaní zásad stupňa utajenia, 
poskytne informácie o trendoch vývoja v oblasti spoločného záujmu. 

2. ZVS holding 
umožní exkurzie pre študentov s odborným výkladom, pokiaľ to nenaruší chod spoločnosti, 
podľa svojich možností bude v spolupráci s FŠT TnUAD navrhovať a odporúčať riešenia ročníkových a 
diplomových prác študentov v ZVS holding, 
umožní krátkodobé praxe a stáže študentov a pracovníkov FŠT TnUAD v ZVS holding, 
v rámci svojich možností poskytne pomoc v materiálno-technickom zabezpečení potrebnú pre FŠT 
TnUAD pri jej budovaní, 
bude pozitívne prezentovať spoluprácu s FŠT TnUAD na domácich a zahraničných akvizíciách, pričom 
vzájomne riešené diela sa budú prezentovať spoločne na základe vopred dohodnutých podmienok. 

3. FŠT TnUAD a ZVS holding 
budú vytvárať spoločné pracoviská pre vedeckú, pedagogickú a odbornú činnosť, 
pri riešení zmluvných úloh si zmluvné strany navzájom vyjdú v ústrety zapožičaním potrebných strojov, 
prístrojov, meracej techniky a iných dohodnutých zariadení nutných k riešeniu. 

Článok III. 
Plnenie zmluvy 

1. Dlhodobá spolupráca je založená na princípe riešenia čiastkových zmlúv s rešpektovaním Zákona č. 
546/2010 a nariadenia vlády č. 498/2011. 

2. Plnenie čiastkových zmlúv sa bude obojstranne realizovať na základe obchodno-technických zadaní a 
písomných objednávok potvrdených štatutárnym zástupcom. 

3. Ak objednávka bude mať charakter riešiteľskej úlohy, táto sa rozpracuje do konkrétnej riešiteľskej zmluvy, 
ktorá bude vzájomne posúdená oboma zmluvnými stranami, pričom sa určí zodpovedný riešiteľná oboch 
stranách. Účinnosť takejto zmluvy nastáva na druhý deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

Článok IV. 
Zachovanie dôvernosti a tajomstva 

1. Ak si zástupcovia zmluvných strán pri rokovaní poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie strana, 
ktorej sa tieto informácie poskytli prezradiť ich tretej osobe a ani použiť ich v rozpore s ich účelom pre 
svoje potreby a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu dielčej zmluvy alebo nie. 

2. Obidve zmluvné strany sa pri spolupráci zaväzujú zabezpečovať ochranu vecí a skutočností, ktoré tvoria 
predmet štátneho a služobného tajomstva v zmysle zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 455/2001 Národného bezpečnostného 
úradu o administratívnej bezpečnosti a predmet obchodného tajomstva. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú prezentovať a nepoužijú výsledky spoločného vývoja alebo 
výskumu bez súhlasu druhej strany. 

4. Poskytované informácie môžu byť odovzdané v písomnej i ústnej forme pri dodržaní stupňa dôvernosti. 

Článok V. 
Spoločné ustanovenia 

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, čo sa vzťahuje i na 
riešiteľské (čiastkové) zmluvy odvodené od tejto základnej zmluvy a nadobudne účinnosť podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
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2. Túto zmluvu je možné písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou výpovednou dobou, 
ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorej 
bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

3. Od tejto zmluvy je možné tiež odstúpiť v prípade ak si druhá zmluvná strana nesplní svoje povinnosti ani 
na základe písomnej výzvy v dodatočnej lehote najmenej 30 dní odo dňa doručenia výzvy. 

4. Zmluva sa môže tiež ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v písomne 
dohode,. V dohode o ukončení si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné práva a povinnosti. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo strán obdrží dva výtlačky. 

V Trenčína, dňa V Dubnici naý Váhom, dňa. 
\ 

\ 

doc. Ing.^Jozef Habánik, PhD. 
rektor 

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 

ZVSTíolding, a.s. 
Ing. Milan Krištof 

člen predstavenstva 


