
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len ako „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami:

Strana 1:
Názov organizácie: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
DIČ: 202 084 5332
IČO: 00 397 865
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan
(ďalej v texte tiež ako „Strana 1“) 

a

Strana 2:
Názov organizácie: Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
DIČ: 2020830339
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
(ďalej v texte tiež ako „Strana 2“ alebo ako „UK“)
(ďalej v texte spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre obidve zmluvné strany, ich korektného 
konania, dodržiavania zásad poctivého obchodného styku s prihliadnutím na všeobecne 
zachovávané obchodné zvyklosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri svojom konaní budú uvedené 
zásady obojstranne plniť.



1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s ich 
spoluprácou pri príprave a realizácii akcie „Študentské kolokvium a letná škola matematickej 
fyziky“ -  .http://davinci.fmph.uniba.sk/~bonal/tatry/index20.html

2. Predmet zmluvy bude financovaný vo výške 7 000,- eur, ktorú poskytne na tento účel Strana 1 na 
účet uvedený v záhlaví Strane 2.

2.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Strana 1 v súvislosti so zabezpečením Letnej školy poskytne zálohu Strane 2 najneskôr do 
desiatich dní od podpísania Zmluvy na účet Strany 2 sumu vo výške 7 000,- €.

2. Strana 2 vyúčtuje Strane 1 skutočné náklady so zabezpečením Letnej školy najneskôr do 
30.10.2020 v štruktúre:

- ubytovanie
- stravovanie
- prenájom priestorov, prípadne iné náklady súvisiace organizačným zabezpečením akcie.
Uvedené vyúčtovanie bude obsahovať kópie účtovných dokladov.

3. Strana 1 sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje uhradiť vzniknuté náklady spojené organizačným 
zabezpečením akcie v lehote splatnosti faktúry vyúčtovania.

4. Nepoužité finančné prostriedky Strana 2 vráti Strane 1 na účet uvedený v záhlaví Zmluvy 
najneskôr do 06.11.2020.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť za účelom 
riadneho plnenia predmetu tejto Zmluvy a že povinnosti stanovené v tejto Zmluve si budú plniť 
riadne a včas.

3. 
TRVANIE ZMLUVY

1. Táto zmluva je uzatvorená s platnosťou dňom podpísania zmluvnými stranami a uzatvára sa na 
dobu vysporiadania finančných záväzkov, najneskôr však do 31. 12. 2020.

2. Táto zmluva zaniká dohodou zmluvných strán podľa odseku 3 tohto článku.

3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu i bez uvedenia dôvodu, 
ukončiť vzájomnou dohodou, a to v písomnej forme. V takomto prípade zaniká táto zmluva 



dňom uzavretia takejto dohody alebo iným dňom, na ktorom sa zmluvné strany v takejto dohode 
výslovne dohodnú.

4.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať len na základe písomnej dohody oboch 
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch origináloch, pričom každá zmluvná strana dostane dve 
vyhotovenia.

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 
deň po dni uverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto Zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné strany berú 
na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená.

4. Táto zmluva sa bude riadiť a bude interpretovaná vo všetkých ohľadoch v súlade s právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane 
neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom zmluvné 
strany sa zaväzujú toto neplatné ustanovenie nahradiť platným ustanovením.

6. Zmluvné Stany po prečítaní tejto Zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná 
na základe pravdivých údajov, je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni, ani za 
inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú svoje podpisy.

v Bratislave dňa

Strana 1 Strana 2

prof. RNDr. Daniel Sevčovič, DrSc. 
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. 
riaditeľ FU SAV


