
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších 

predpisov 
(ďalej ako "Rámcová zmluva") 

1 ZMLUVNÉ STRANY 

Názov subjektu: 

Sídlo: 
Zastúpená: 
Oprávnený rokovať vo veciach 
technických: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: _ — 

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 ako „TnUAĽŕ") 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 
31118259 

Názov subjektu: 
Sídlo: 
Zastúpená: 

Oprávnený rokovať vo veciach 
technických: 
IČO/DIČ: 
IČ DPH: 

Register: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej ako "CEIT") 

CEIT, a.s. 
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina 8 
Ing. Boris Duľa, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Mačuš, PhD., člen predstavenstva 

Ing. Peter Mačuš, PhD., člen predstavenstva 
44964676/2022890012 
SK20228900I2 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Žilina odd. Sa vl. č. 10692/L 

2 PREDMET A ÚČEL RÁMCOVEJ ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je všeobecná úprava obsahu, formy, podmienok, práv 
a povinností pri vzájomnej spolupráci zmluvných strán v oblasti základného a aplikovaného 
výskumu, pri vývoji nových materiálov, technológií, konštrukcií a pri spoločnom postupe pri 
riešení projektov. 
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2.2 Spolupráca zmluvných strán bude realizovaná najmä prostredníctvom nasledujúcich činností: 
a) vzájomné konzultácie odborníkov zmluvných strán, vrátane možnosti vykonania stáží 

orientovaných na spoločné výskumné problémy, 
b) poskytovanie výskumných, personálnych a hmotných kapacít, 
c) spolupráca v oblasti materiálového výskumu. 
d) spolupráca pri propagačno - vzdelávacích aktivitách, 
e) spolupráca na definovaných projektových zámeroch v rámci programu spoločného 

výskumu, 
f) spoločná príprava národných a nadnárodných projektov financovaných z rôznych 

finančných rámcov EU a SR, týkajúcich sa predmetu spolupráce, ktorý je uvedený v bode 
2.1 tohto článku. 

2.3 Zmluvné strany sa zaväzujú pri vzájomnej spolupráci využívať svoje personálne, technické 
a znalostné kapacity a zdroje. 

2.4. Žiadna zo zmluvných strán si nemôže vynucovať plnenie od druhej zmluvnej strany na základe 
tejto Rámcovej zmluvy, pokiaľ nebude z osobitných zmlúv resp. dodatkov (bod 4.1. tejto Rámcovej 
dohody) vyplývať iný záväzok. Tým nieje dotknutá všeobecná povinnosť poskytovania si vzájomnej 
súčinnosti pri hľadaní naplnenia účelu tejto Rámcovej zmluvy, tak ako je uvedené v bode 5.1. tejto 
Rámcovej zmluvy. 

3 ZODPOVEDNÉ OSOBY 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovia zodpovedné osoby pre spoluprácu na činnostiach, 
zadefinovaných v článku 2 tejto Rámcovej zmluvy, ktoré budú v prvom rade zodpovedné za 
prípravu a implementáciu spoločných aktivít. 

a) za TnUAD je touto poverenou osobou prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 
b) za CEIT, a.s. je touto poverenou osobou Ing. Juraj Kajan 

4 ROZSAH, KONKRETIZÁCIA A ŠPECIFIKÁCIA VÝSKUMNÝCH ČINNOSTÍ, 
VZÁJOMNÁ ODPLATA 

4.1 V prípade potreby budú podmienky vzájomnej spolupráce zmluvných strán konkretizované 
samostatnými doplňujúcimi zmluvami, dodatkami, objednávkami, prípadne inými dohodami 
uzatvorenými výlučne v písomnej forme a odvolávajúcimi sa na túto Rámcovú zmluvu. 
Konkretizácia a špecifikácia sa bude týkať výskumných činností uvedených v článku 2 tejto 
Rámcovej zmluvy. 

4.2 Dohody v zmysle ods. 4.1 tohto článku sa budú riadiť ustanoveniami tejto Rámcovej zmluvy. 

4.3 V prípade, že individuálne dohodnutá činnosť bude komerčného charakteru a bude 
konkretizovaná individuálnou zmluvou, objednávkou alebo inak, cena bude stanovená dohodu 
medzi zmluvnými stranami, a to pre každý prípad samostatne v súlade s platnou legislatívou. 
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5 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, žc budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej 
zmluvnej strany, a že je ich bezodkladnou povinnosťou poskytnúť si maximálnu súčinnosť pri 
realizácii a príprave spoločných činností, uvedených v článku 2 tejto Rámcovej zmluvy, 
vrátane všetkých informácií, potrebných pre prípravu spoločných projektových zámerov. 
Tento záväzok súčinnosti sa vzťahuje na všetky úkony, ktoré prispejú, alebo majú prispieť k 
dosiahnutiu účelu Rámcovej zmluvy. 

5.2 Nedodržanie podmienok stanovených touto Rámcovou zmluvou, jej dodatkom alebo 
akoukoľvek inou písomnou dohodou, ktorá bude konkretizovať činnosti zadefinované v tejto 
Rámcovej zmluve, zakladá zodpovednosť porušujúcej zmluvnej strany za takéto konanie. 

5.3 Pri spolupráci v zmysle článku 2, ods. 2.2, písm. d) tejto Rámcovej zmluvy, bude každá verejná 
propagácia vopred písomne odsúhlasená obom i zmluvnými stranami. 

5.4 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán bude chcieť za účelom realizácie činností uvedených 
v článku 2 tejto Rámcovej zmluvy spolupracovať s tretími osobami, je povinná požiadať 
o písomný súhlas druhú zmluvnú stranu, a to ešte pred začiatkom takejto spolupráce. 

6 MLČANLIVOSŤ A OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCII 

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú k povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných 
informáciách, o ktorých sa dozvedia v priebehu vzájomnej spolupráce. 

6.2. Za dôverné informácie sú považované všetky skutočnosti, vedomosti, zručnosti a znalosti 
technického, výrobného, obchodného alebo iného charakteru, ktoré nie sú bežne známe 
a dostupné, a majú byť podľa svojej povahy utajované (najmä know how, obchodné tajomstvo 
a iné). 

6.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie nezneužijú vo svoj vlastný prospech 
a použijú ich iba v nevyhnutnom rozsahu výlučne pre účely realizácie spoločných činností, 
ktoré sú uvedené v článku 2 tejto Rámcovej zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú že 
dôverné informácie neprezradia, nesprístupnia a ani žiadnym iným spôsobom neumožnia tretej 
osobe ich použitie. Sprístupnenie dôverných informácii tretím osobám je možné iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany, a to iba v nevyhnutnom rozsahu a 
výlučne pre účely realizácie činností, ktoré sú uvedené v článku 2 tejto Rámcovej zmluvy, 
prípadne budú konkretizované samostatnými zmluvami odvolávajúcimi sa na túto Rámcovú 
zmluvu. 

6.4 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú všeobecne známe a 
dostupné z verejných zdrojov, resp. ktoré sa takýmito stali v priebehu platnosti a účinnosti tejto 
Rámcovej zmluvy bez porušenia záväzku mlčanlivosti niektorou zo zmluvných strán. 

7 PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
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7.1 V prípade, že zo vzájomnej spolupráce realizovanej na základe tejto Rámcovej zmluvy vzniknú 
vynálezy, technické riešenia alebo iné predmety duševného vlastníctva, spôsobilé ochrany 
prostredníctvom patentu, úžitkového vzoru alebo inými právnymi prostriedkami, stanú sa tieto 
spoločným majetkom oboch zmluvných strán podľa miery ktorou sa konkrétna zmluvná strana 
na vzniku predmetov duševného vlastníctva podieľala, ak sa písomne nedohodnú inak. 

7.2 Všetky podklady, výkresy, technické správy, plány, modely, vzorky, atd\, ktoré si zmluvné 
strany vzájomne poskytnú pri plnení tejto Rámcovej zmluvy, ak nebude písomne dohodnuté 
inak, zostávajú vo výlučnom vlastníctve poskytujúcej strany. 

8 VŠEOBECNE PODMIENKY 

8.1 Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

8.2 Platnosť tejto Rámcovej zmluvy je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 

8.3 Od tejto Rámcovej zmluvy taktiež môže odstúpiť každá zo zmluvných strán, a to i bez uvedenia 
dôvodu. V takomto prípade zaniká jej platnosť uplynutím 3 mesačnej výpovednej doby, ktorá 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 
v priebehu ktorého bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Ustanovenia čl. 6 
a čl. 7 tejto Rámcovej zmluvy odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté. 

8.4 Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po 2 vyhotoveniach dostane 
každá zmluvná strana. 

8.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Rámcovej zmluvy je možné vykonať len vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku schváleného zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Rámcovú zmluvu uzatvárajú na základe § 51 zákona č. 
40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak nebude v tejto 
Rámcovej zmluve ustanovené inak, otázky výslovne neupravené touto Rámcovou zmluvou sa 
riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť prednostne zmierom všetky spory alebo nedorozumenia 
vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak sa nepodarí tieto spory 
a nedorozumenia, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov vyriešiť do 30 kalendárnych 
dní od ich vzniku, predložia ich zmluvné strany príslušnému súdu Slovenskej republiky. 
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9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1. Platnosť a účinnosť tejto Rámcovej zmluvy sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. Táto Rámcová zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., 
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto Rámcovej zmluvy 
v jej úplnom znení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Rámcovej zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu porozumeli, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez omylu, tiesne a nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnými podpismi. 

9.4 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že všetky prehlásenia uvedené v Rámcovej zmluve sú 
pravdivé, úplné a predstavujú celkový informačný základ v súvislosti s uzavretím Rámcovej 
zmluvy, najmä že neexistujú akékoľvek skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať nepriaznivý 
vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

9.5 Všetky osoby podpisujúce túto zmluvu môžu bez akýchkoľvek právnych obmedzení konať 
v mene zmluvnej strany, za ktorú zmluvu podpisujú. Uzatvorenie tejto zmluvy je zároveň 
v súlade s vnútornými predpismi zmluvných strán. 

Za TnUAD v Trenčíne: Za ( F I T , a.s.: 

V Trenčíne, dňa: V Žiline, dňa: 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Ing. Boris Duľa 
predseda predstavenstva 

rektor TnUAD 

lng. Peter/Mačuš, PhU 
člen predstavenstva / 

IČO: 
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