
ZMLUVA O DLHODOBEJ SPOLUPRÁCI 

Uzavretá podľa paragrafu 269/2 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. 

ZMLUVNE STRANY : 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne 
Fakulta špeciálnej techniky 
Študentská 2 
911 50 Trenčín 

Zastúpená doc. Ing. Peter Lipták, CSc. 
dekan FST'- TnUAD v Trenčíne 

Zástupca poverený rokovaním 
vo veciach zmluvy Ing. Ivan Kopecký, PhD. 

vedúci KST- TnUAD v Trenčíne 

ICO 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 

31118259 
Štátna pokladnica 
7000065375/8180 

Ďalej len FST 

Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. 
Duklianska 60 
972 71 Nováky 
Zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín oddiel: 
Sa, vložka 10406/R 

Zastúpený Ing. Ľubomír Repčík 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

ICO 
DIČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 

36 350 451 
2022114105 
Dexia banka Slovensko a.s. 
9057787001/5600 

Ďalej len VOP Nováky, 

l 



v 

2 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní vývoja a inovácie 
výrobného programu VOP Nováky, a.s., ako i poskytovanie možných výhodných služieb. 

Článok II. 
Obsah zmluvy 

Fakulta špeciálnej techniky (ďalej FST) je orientovaná na konštrukciu špeciálnej 
techniky, opravy, ošetrovanie a údržba automobilov. Ďalej na technológie trieskového 
a beztrieskového obrábania, na tepelné a chemicko - tepelné spracovanie a úpravy funkčných 
povrchov. 

Za účelom naplnenia základných cieľov sa obidve strany zaväzujú: 

1. FŠT 
pri tvorbe plánu zohľadní FST požiadavky VOP Nováky, a.s. na vzdelávanie tak, aby 
boli študenti čo najlepšie pripravení pre prax, 
odborné aktivity študentov ako i pedagógov bude orientovať na riešenie problematiky 
VOP Nováky, a.s., 
umožní ďalšie vzdelávanie pracovníkov VOP Nováky, a.s., 
umožní prezentáciu firmy v priestoroch FŠT, na konferenciách a iných vědecko
technických podujatiach, 
pre spoločné riešenie vedecko-technických projektov poskytne fakulta svoje 
riešiteľské kapacity, 
FŠT bude pozitívne prezentovať spoluprácu s VOP Nováky, a.s. pri rokovaniach na 
domácom trhu aj v zahraničí pri dodržaní zásad stupňa utajenia, 
FŠT poskytne informácie o trendoch vývoja v oblasti spoločného záujmu. 

2. VOP Nováky, a.s. 
umožní exkurzie pre študentov s odborným výkladom, pokiaľ to nenaruší chod 
spoločnosti, 

- podľa svojich možností bude v spolupráci s FŠT navrhovať a doporučovať riešenia 
ročníkových a diplomových prác študentov vo VOP Nováky, a.s., 
umožní krátkodobé praxe a stáže študentov a pracovníkov FŠT vo VOP Nováky, a.s., 
v rámci svojich možností pomôže FŠT v materiálovo-technickom zabezpečení výučby 
poskytovaním školskej munície, makiet, rezov a komponentov, ktoré je možné získať 
v procese delaborácie munície, 
bude pozitívne prezentovať spoluprácu s FŠT na domácich a zahraničných 
akvizíciách, pričom vzájomne riešené diela sa budú prezentovať spoločne na základe 
vopred dohodnutých podmienok. 

3. FŠT a VOP Nováky, a.s. 
budú vytvárať spoločné pracoviská pre vedeckú, pedagogickú a odbornú činnosť. 
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Článok III. 
Plnenie zmluvy 

1. Dlhodobá spolupráca je založená na princípe riešenia čiastkových zmlúv. 

2. Plnenie čiastkovej zmluvy sa bude obojstranne realizovať na základe obchodno-
technického zadania a písomnej objednávky potvrdenej 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 riešiteľ na oboch stranách. 

Článok IV. 
Fakturácia 

1. Fakturované budú len tie činnosti, na ktoré sa uzatvorí riešiteľská zmluva v súlade 
s Obchodným zákonníkom a internými predpismi zmluvných strán. 

2. Podmienky fakturácie musia byť vopred vzájomne odsúhlasené. 

3. Termín splatnosti faktúry musí byť vopred vzájomne odsúhlasený so štatutárnym 
zástupcom zadávateľa úlohy. 

Článok V. 
Zachovanie dôvernosti a tajomstva 

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

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 utajenia. 
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Článok VI. 
Spoločné ustanovenia 

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu, čo sa vzťahuje i na riešiteľské zmluvy 
odvodené od tejto základnej zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy bude možné až po splnení si všetkých záväzných povinností, ak 
takéto rozhodnutie oznámi druhej strane najneskôr dva mesiace vopred. 

3. Pri riešení zmluvných úloh si zmluvné strany navzájom vyjdú v ústrety zapožičaním 
potrebných strojov, prístrojov, meracej techniky a iných dohodnutých zariadení 
potrebných na riešenie. 

4. Zmluva skončí dňom. ktorý bude vyjadrený písomným súhlasom obidvoch strán. 
Jednostranne môže byť dohoda ukončená po dvoch mesiacoch od písomného vypovedania 
jednou zo strán. 

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

V Trenčíne, dňa 

doc. Ing. Peter Lipták, CSc. 
dekan FŠT 

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 

riaditeľ 
Vojenský opravárenský podnik, a.s. 

Nováky 
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Dodatok k zmluve 

Na základe zmluvy o spolupráci vytvorí spoločnosť VOP Nováky, a.s. pracovisko pre 
doktorandov FŠT TnUAD. Pracovisko bude spĺňať tieto kritéria: 

1. Organizačné aj funkčné zabezpečenie BOZP (preškolenie a smernice). 
2. Pracovisko zabezpečí pracovnú disciplínu doktorandov (sledovanie účasti na pracovisku, 

vyhodnocovanie pracovnej činnosti doktorandov). 
3. Pracovisko zabezpečí vedúceho tohto pracoviska. 
4. Vedúci tohto pracoviska bude pravidelne mesačne vykonávať vyhodnotenie činnosti 

doktorandov a toto bude odovzdávať prodekanovi FŠT. 
5. Na tomto pracovisku bude vykonávaná experimentálna činnosť súvisiaca s témou 

doktorandskej práce. 
6. Časový rozsah účasti doktorandov na pracovisku bude upřesňovaný pri vyhodnocovaní 

činnosti doktorandov. 

Poznámka: Na akademický rok 2011/2012 budú účastní pracoviska: 

Trenčianska univerzita Alexandra Vojenský opravárenský podnik, a.s. 
Dubčeka v Trenčíne Nováky 
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