
Zmluva o vzájomnej spolupráci 

Zmluvné strany: 

1. EUROSAD s.r.o., Val č. 3, 39181 Veselí nad Lužnicí 
V zastúpení: Ing. Miluška Peroutková, CSc. - jednatelka společnosti 
IČO: 62503910 
DIČ: CZ62503910 

2. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD), 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 

'v zastúpení: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor TnUAD 
IČO: 31118259 
DIČ: 2021376368 

Článok I. 
Účel zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní 
a realizácii certifikovaných kurzov Metódy Kinesio Taping (KT1/KT2) a 
BLACKROLL TRÉNER 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. TnUAD poskytne na realizáciu predmetu plnenia: 
a) priestory: telocvičňa TnUAD v Trenčíne, seminárne miestnosti Fakulty 

zdravotníctva TnUAD v Trenčíne s ich materiálnym a technickým vybavením, 
b) zamestnancov Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, ktorí budú vykonávať 

odborný dohľad, 
2. Skoliace stredisko zabezpečí: 

a) certifikovaný kurz Metódy Kinesio Taping (KT1/KT2) autorizovaným zástupcom 
metódy Dr. Kase a celosvetovej asociácie Kinesio Taping Association 
International pre ČR a SR pre študentov alebo zamestnancov FZ TnUAD 
(podmienkou je absolvovanie skúšky z anatómie v rámci štúdia v bakalárskom 
študijnom programe) v trvaní 2 dni, 

b) zníženú cenu kurzu podľa základných cien kurzu, 
c) originálne skriptá vydané KTAI, dostatok originálnych Kinesio tejpov pre výuku, 

prístup do databázy KTAI na dobu 60 dní, 
d) certifikovaný kurz BLACKROLL TRÉNER v trvaní 1 deň, 
e) zníženú cenu kurzu podľa základných cien kurzu, 
c) zabezpečenie celej sady pomôcok potrebných k výuke na kurze. 



Článok III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva o spolupráci sa uzatvára na 1 rok. 
2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obdrží zmluvná strana 1 

vyhotovenie. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi a účinnosť 

deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Prahe dňa V Trenčíne dňa 

Ing. Miluška Peroutková, CSc. 
Konatel EUROSAD, s.r.o. 

doc.IngľTožeT'Habánik,PhD 
rektor TnUAD 


