
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

 
 

1. Obchodné meno:  SAFTRA, s.r.o.  

Sídlo:    Šrobárova 2/1014, Košice 041 80 

IČO:    47 428 481 

DIČ:    2023932009 

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka 

číslo: 34208/V  

Štatutárny orgán: RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. Ing. Libuša Sabolová, Ing. Lenka 

Labancová - konatelia 

(ďalej „SAFTRA“) 

 

a  

 

2. Titul, meno a priezvisko:  Alexandra Firmentová 

Dátum narodenia:    

Bydlisko     

email:     

tel. kontakt:    

(ďalej „Študentka“) 

 

SAFTRA a Študentka ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ uzatvárajú podľa § 51 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov nasledovnú  

Zmluvu o spolupráci (ďalej „Zmluva“). 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. SAFTRA  je obchodnou spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou UPJŠ v Košiciach (ďalej 

„UPJŠ“) a jednou z jej priorít je aj podpora transferu technológií a výsledkov výskumu a know-

how z UPJŠ do praxe. SAFTRA je spoločnosť, ktorá svoju činnosť a aktivity vyvíja pre UPJŠ 

a v jej prospech. 

2. Študentka je absolventkou tréningového programu realizovaného UPJŠ s názvom „Podnikni niečo“ 

s podnikateľským nápadom organizácie týždenného detského letného tábora (ďalej „Projekt“). 

3. UPJŠ sa rozhodla ďalej podporiť Projekt v prostredí univerzity a umožniť prepojiť podnikateľské 

plány a vízie naštartovania vlastného kariérneho smerovania Študentky v súlade so zámermi 

Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ). Na naplnenie tohto zámeru UPJŠ využije aj 

spoločnosť SAFTRA.  

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy, ako aj ďalších zmlúv 

uzavretých na naplnenie Projektu, vynaložia všetko úsilie podľa svojich najlepších možností 

a schopností na realizáciu Projektu a nebudú vyvíjať akékoľvek kroky smerujúce k narušeniu alebo 

zmareniu Projektu.    

5. Vo vzájomných vzťahoch ako aj vo vzťahoch k tretím osobám budú Zmluvné strany vystupovať 

korektne, aby nedošlo k narušeniu vzájomnej dôvery a/alebo k zásahu do dobrého mena alebo 

dobrej povesti Zmluvných strán.  

 

Článok II 

Predmet a účel zmluvy  

 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zmluvných strán rámcovo upraviť a precizovať ich práva 

a povinnosti smerujúce k realizácii Projektu.  



2. Účelom Zmluvy je podpora a pomoc SAFTRA pri realizácii projektu Študentky za podmienok 

a spôsobom určeným v tejto Zmluve ako aj ďalších nadväzujúcich zmluvách uzavretých medzi 

Zmluvnými stranami na plnenie Projektu. 

 

Článok III 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. SAFTRA sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť Študentke administratívnu pomoc 

a poradenstvo pri realizácii Projektu.  

2. SAFTRA sa zaväzuje zabezpečiť pre Študentku konzultácie a vzdelávanie v oblasti ekonómie, 

účtovníctva, financií, managementu, marketingu, práva a podľa dohody aj v ďalších oblastiach za 

účelom získania podnikateľských zručností. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené propagovať priebeh a výsledky Projektu. Propagácia 

prostredníctvom tretích subjektov je možná po súhlase SAFTRA.  

4. Študentka sa zaväzuje realizovať Projekt výlučne so SAFTRA a s UPJŠ. Na vstup ďalších 

partnerov do Projektu je potrebný súhlas obidvoch Zmluvných strán.  

5. Študentka je povinná bezodkladne informovať o realizácii Projektu a aj bez výslovnej výzvy 

SAFTRA ju priebežne oboznamovať s výsledkami uskutočňovania Projektu. Zároveň je povinná 

ju informovať o všetkých aktivitách vyvíjaných v rámci Projektu, vrátane aktivít vo vzťahu k tretím 

subjektom.  

6. Pri realizácii Projektu sa Zmluvné strany zaväzujú zachovávať a šíriť dobré meno UPJŠ a na 

požiadanie SAFTRA alebo UPJŠ je Študentka povinná odprezentovať výsledky Projektu.  

7. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne úzko spolupracovať a poskytovať si všetky informácie 

a súčinnosť potrebnú na riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.  

 

Článok IV 

Dôverné informácie 

1. Dôverné informácie zahŕňajú všetky informácie, materiály, údaje, ako aj podklady technického, 

odborného, obchodného, právneho, finančného, prevádzkového a iného charakteru, tieto 

informácie zahŕňajú aj informácie podľa § 271 Obchodného zákonníka, a existenciu a obsah tejto 

Zmluvy, ktoré boli v súvislosti s touto Zmluvou Zmluvným stranám poskytnuté alebo sprístupnené 

a to bez ohľadu na to, či budú, sú alebo boli v čase poskytnutia označené ako dôverné („Dôverné 

informácie“). 

2. Zmluvné strany  sa zaväzujú Dôverné informácie použiť výlučne za účelom plnenia Zmluvy 

a zaväzujú sa zachovávať o Dôverných informáciách mlčanlivosť, nepoužiť ani akýmkoľvek iným 

spôsobom ich neposkytnúť akejkoľvek tretej osobe inak, ako za so súhlasom druhej Zmluvnej 

strany. 

3. Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie,  

a) ktoré sú verejne známe alebo ktoré sa stanú verejne známe nie v dôsledku konania alebo 

zanedbania povinností Zmluvnej strany, ktoré je porušením tejto Zmluvy,  

b) ktorých zverejnenie alebo sprístupnenie ukladá zákon alebo rozhodnutie štátneho orgánu, 

alebo  

c) o vzájomnej spolupráci vo všeobecnej rovine bez ďalších podrobností a tiež nie v spojitosti 

s Projektom. 

 

Článok V 

Doba trvania Zmluvy a spôsoby jej skončenia  

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú na jeden rok a každá Zmluvná strana má právo Zmluvu 

ukončiť spôsobmi a za podmienok v nej uvedených. 

2. Zmluvu možno ukončiť:  

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b) výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 

jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpoveď musí byť uskutočnená v písomnej forme a musí 

byť doručená druhej Zmluvnej strane, inak je neplatná. Vypovedanie Zmluvy nemá vplyv na 



vzájomné vysporiadanie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z plnenia tejto Zmluvy 

pred jej vypovedaním, 

c) odstúpením, ak ktorákoľvek Zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu druhej 

Zmluvnej strany porušuje svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a tiež 

v prípade narušenia dôvery medzi Zmluvnými stranami. Odstúpiť od zmluvy možno bez 

zbytočného odkladu potom, čo sa druhá Zmluvná strana o porušení dozvedela. Odstúpenie 

musí mať písomnú formu a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie 

od Zmluvy nemá vplyv na vzájomné vysporiadanie záväzkov Zmluvných strán 

vyplývajúcich z plnenia tejto Zmluvy pred odstúpením. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia  

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 

2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov po súhlase 

obidvoch Zmluvných strán. 

3. Pokiaľ by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nemá 

to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti niektorého 

ustanovenia Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú toto nahradiť takým platným a účinným 

ustanovením, ktoré vyjadruje zámer Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy.  

4. Na práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa primerane použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.  

5. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory vzniknuté z tejto 

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane akýchkoľvek otázok ohľadom jej existencie, platnosti 

alebo ukončenia budú Zmluvné strany riešiť vzájomnou spoluprácou a rokovaním za účelom 

dosiahnutia zmieru a ak sa takto nepodarí vyriešiť spor, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné 

súdy Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení procesných predpisov. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom Zmluvy, porozumeli mu, 

Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluva je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle  a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá Zmluvná strana. 

 

 

V Košiciach, dňa .......................    V Košiciach, dňa ....................... 

 

 

................................................................    ............................................................ 

SAFTRA       Študentka  

 

........................................................... 
SAFTRA 


