
Zmluva 
o EUR-ACE akreditácii inžinierskeho študijného programu 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, 
(ďalej len „zmluva") 

ČI. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 
so sídlom : Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
zastúpená : prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING - prezident 
IČO: 00419109 
IČ DPH: SK2021091083 

zapísaná v Registri združení MV SR pod č. WS/1-909/90-130-7 zo dňa 31.12.2008 
(ďalej len „ZSVTS") 

2. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
so sídlom : Študentská 2, 911 50 Trenčín 
zastúpená: doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD., rektorom 
IČO: 31118259 
IČ DPH: 2021376368 

zriadená zákonom č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znenín zákona NR SR č. 209/2002 Z.z. z 5. apríla 
2002. 
(ďalej len „Žiadateľ") 

ČI. II 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je realizácia EUR ACE akreditácie inžinierskeho študijného programu (ďalej aj len „IŠP"), 
podľa metodiky Akreditačného centra ZSVTS (ďalej aj len „AC ZSTVS") a v súlade so štandardami 
a smernicami ENAEE (Európska asociácia akreditačných agentúr pre značku EUR ACE®) pre EUR ACE 
akreditáciu inžinierskych študijných programov. Žiadateľ vyhlasuje, že sa s dokumentmi podľa predchádzajúcej 
vety oboznámil v rozsahu potrebnom pre plnenie predmetu tejto zmluvy. 

2. ZSVTS vykoná akreditáciu inžinierskeho študijného programu Žiadateľa prostredníctvom Akreditačného tímu 
zriadeného pri Akreditačnom centre ZSVTS (ďalej len „Akreditačný tím"). 

3. Akreditačný tím pri vykonávaní akreditácie podľa bodu 1. tohto článku uskutočňuje tzv. akreditačný audit 
(ďalej aj len „audit"), t.j. overuje: 

a) Plnenie kritérií akreditácie na základe vyplnenej „Žiadosti o akreditáciu" a „Samohodnotenia študijného 
programu", ktoré Žiadateľ predložil AC ZSVTS dňa 01.02.2019: 

- študijný program Špeciálna strojárska technika, II. stupeň v dennej a externej forme štúdia, 
- študijný program Údržba špeciálnej mobilnej techniky, II. stupeň v dennej a externej forme štúdia, 
- študijný program Materiálové inžinierstvo, II. stupeň v dennej a externej forme štúdia. 

b) Plnenie kritérií akreditácie osobnou návštevou Akreditačného tímu AC ZSVTS v priestoroch Žiadateľa 
o akreditáciu: 

I.) plnenie kritérií pre hodnotenie organizácie IŠP 
II.) plnenie kritérií pre hodnotenie obsahu a výstupov IŠP . 

4. Výsledkom plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 1. tohto článku bude: 
a) Záverečná správa Akreditačného tímu AC ZSVTS z procesu akreditácie IŠP. 
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b) Návrh Metodickej komisie AC ZSVTS na udelenie/udelenie s výhradou/neudelenie značky EUR ACE® pre 
akreditovaný IŠP, v znení: prešiel bez pripomienok/prešiel s pripomienkami so špecifikovanými termínmi 
na splnenie/neprešiel. 

c) Rozhodnutie Rady AC ZSVTS o udelení/udelení s výhradou/neudelení značky EUR ACE® pre 
akreditovaný IŠP. 

d) Vydanie certifikátu o udelení značky EUR ACE® / udelení značky EUR ACE® s výhradou. 

5. Akreditácia EUR ACE je rozhodnutím Rady AC ZSVTS udelená na obdobie 5 rokov. Pred ukončením platnosti 
akreditácie môže Žiadateľ požiadať ZSVTS o opätovnú akreditáciu. 

ČI. III 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Akreditačný tím pri plnení predmetu zmluvy postupuje v súlade s internými smernicami AC ZSVTS pre výkon 
akreditácie. O priebehu akreditácie vypracuje Akreditačný tím „Záznam z priebehu akreditácie". 

2. Akreditačný tím je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v 
súvislosti s výkonom akreditácie. Táto povinnosť trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu, a to bez časového 
obmedzenia. 

3. Žiadateľ poskytne Akreditačnému tímu AC ZSVTS pri plnení predmetu zmluvy potrebnú súčinnosť, ktorá 
spočíva najmä v predložení súvisiacich dokumentov, organizácii výkonu akreditácie v priestoroch Žiadateľa, 
ako aj v poskytnutí relevantných informácií o Žiadateľovi. 

4. Žiadateľ poskytne Akreditačnému tímu na základe jeho požiadaviek vysvetlenia, a to aj v písomnej forme 
podpísané zodpovednými zamestnancami, pokiaľ si to podľa názoru Akreditačného tímu bude vyžadovať 
povaha problému. 

5. Žiadateľ určí a písomne oznámi Akreditačnému tímu svojho zástupcu (zástupcov), ktorý bude oprávnený 
prerokovávať postup pri plnení predmetu tejto zmluvy. 

ČI. IV 
ČAS PLNENIA 

1. Akreditačný tím vykoná predmet plnenia tejto zmluvy podľa bodu 1. a 2. článku II tejto zmluvy v období od: 
1.3.2019 do: 1.5.2019, plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 4. písm. c), d) článku II tejto zmluvy vykoná AC 
ZSVTS najneskôr do: 15.5.2019. 

2. Žiadateľ poskytuje Akreditačnému tímu súčinnosť, podľa bodu 4. článku III tejto zmluvy, počínajúc dňom 
zahájenia plnenia predmetu zmluvy, až do termínu ukončenia plnenia predmetu zmluvy. 

3. Žiadateľ určí a písomne oznámi Akreditačnému tímu svojho zástupcu, oprávneného konať v procese 
akreditácie podľa bodu 6 článku III tejto zmluvy najneskôr do: 1.3.2019. 

4. Rámcový vecný a časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy (tzv. EUR-ACE auditný program) predloží 
Akreditačný tím AC ZSVTS Žiadateľovi v písomnej podobe najneskôr do: 1.3.2019. 

5. ZSVTS nieje v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy, ak omeškanie bude spôsobené neposkytnutím 
riadnej súčinnosti zo strany Žiadateľa. 

ČI. V 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena riadne a včasné vykonaného predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 2 
a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej v plnom rozsahu zahrnuté 
všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy: 
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cena bez DPH: 4.000,- Eur/jeden študijný program 
Suma celkom bez DPH: 12 000,- Eur 
DPH (20%): 2 400,- Eur 
Cena celkom s DPH : 14.800,- Eur 
Cena celkom slovom: štrnásťtisíc štyristo Éur. 

2. Cena je konečná a je cenou za plnenie celého predmetu zmluvy. 

3. ZSVTS vzniká nárok na fakturáciu 100% z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej po splnení predmetu 
zmluvy podľa článku II ods. 4 tejto zmluvy. 

4. Faktúra vyhotovená ZSVTS musí spĺňať všetky náležitosti podľa § 71 a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Žiadateľovi. 

ČI. VI 
SANKCIE 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania konečného termínu pre výkon akreditácie zo strany 
Akreditačného tímu, bude cena za predmet plnenia zmluvy znížená o 5%. 

2. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry zo strany Žiadateľa má ZSVTS nárok na úrok z omeškania vo výške 
0.03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

ČI. VII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. ZSVTS je oprávnená od zmluvy odstúpiť, pri porušení ustanovení tejto Zmluvy zo strany Žiadateľa, v prípade 
ak: _ 
a) Žiadateľ neposkytne ZSVTS dohodnutú súčinnosť pri výkone akreditácie 
b) Žiadateľ iným spôsobom znemožní ZSVTS realizovať predmet tejto Zmluvy. 

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany ZSVTS podľa tohto bodu zmluvy, je Žiadateľ povinný uhradiť všetky 
náklady, ktoré vznikli ZSVTS v súvislosti s prípravou realizácie auditu podľa tejto zmluvy a ktoré zahŕňajú najmä 
všetky reálne náklady ZSVTS (ďalej len „paušálna náhrada výdavkov"). Strany sa dohodli na celkovej sume 
paušálnej náhrady výdavkov, vo výške 2.500,- Eur + DPH. Strany prehlasujú, že výška paušálnej náhrady 
výdavkov je primeraná, dojednaná určito, nejaví sa im ako neprimerane vysoká, ani dojednaná v rozpore 
s dobrými mravmi. Žiadateľ je povinný uhradiť ZSVTS paušálnu náhradu výdavkov na základe vystavenej 
a doručenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia Žiadateľovi. Žiadateľ súhlasí s tým, že jeho 
nárok na vrátenie už zaplatenej platby podľa čl. V. tejto zmluvy z titulu odstúpenia od zmluvy, možno vzájomne 
započítať s nárokom na úhradu paušálnej náhrady výdavkov podľa tohto bodu. 

2. Žiadateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pri porušení ustanovení tejto Zmluvy zo strany ZSVTS, v prípade 
ak: 

a) ZSVTS nepristúpi k plneniu predmetu Zmluvy, t. j. nezačne s realizáciou akreditácie v termíne určenom 
touto Zmluvou, pričom bude v omeškaní so začatím auditu o viac ako dva týždne, 
b) ZSVTS v procese akreditácie poruší ustanovenia čl. III, bodu 2. 

3. Vo veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. 

4. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomne a podpísané zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží ZSVTS a jeden Žiadateľ. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
deň nasledujúci po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 
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7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia predmetu zmluvy podľa článku II. a IV. tejto zmluvy. 

8. Ukončením účinnosti tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán, ktoré vznikli počas jej účinnosti. 
v 

9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanovenia sú im zrozumiteľné, pričom dostatočne vyjadrujú slobodnú 
a vážnu vôľu zmluvných strán. 

V V dňa. 

za ZSVTS: za TnUAD : 

prof. Ing/Dušan'Četráš, PhD., EUR ING doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
prezident ZSVTS 

Príloha: 1. Všeobecné podmienky realizácie akreditácie 
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i č. 1 k Zmluve o EUR ACE akreditácii inžinierskeho študijného programu 

Všeobecné podmienky realizácie akreditácie 
v 

1. Akreditácia EUR ACE sa vykoná v súlade s Metodikou akreditácie a príslušnými smernicami ZSVTS 
vzťahujúcimi sa k realizácii akreditácie a v súlade s „EUR-ACE® Framework Standards and Guidelines" 
vydaných ENAEE pre proces akreditácie inžinierskeho študijného programu. 

2. Za realizáciu akreditácie zodpovedá manažment AC ZSVTS. Táto zodpovednosť zahŕňa adekvátne 
vedenie a vykonávanie postupov Akreditačného tímu, výber a aplikáciu metód akreditácie Žiadateľa. 

3. Všetky správy alebo iné materiály vypracované Akreditačným tímom sa považujú za dôverné, slúžia 
pre internú potrebu AC ZSVTS a bez predchádzajúceho súhlasu Žiadateľa nesmú byť poskytnuté tretím 
stranám. 

4. Všetky správy a iné materiály predložené Akreditačnému tímu Žiadateľom sa považujú za dôverné, 
slúžia pre internú potrebu Akreditačného tímu, resp. ZSVTS a bez predchádzajúceho súhlasu Žiadateľa 
nesmú byť poskytnuté tretím stranám. 

5. Akreditačný tím prerokuje s osobami poverenými Žiadateľom, ktoré splnomocnil štatutárny orgán na 
prerokovávanie postupu akreditácie, otázky: 

a) program akreditácie u Žiadateľa 
b) súčinnosť Žiadateľa pre proces akreditácie 
c) Záverečnú správu Akreditačného tímu z akreditácie 
d) iné. 

6. Za účelom dodržania termínov je nevyhnutné, aby Žiadateľ poskytoval členom Akreditačného tímu 
požadované informácie včas a presne. Za koordináciu akreditácie je zodpovedný vedúci Akreditačného 
tímu a osoba poverená Žiadateľom. 
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