Mandátna zmluva
uzavretá v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta:
Filozofická fakulta
Sídlo:
Šrobárova 2, 041 54 Košice
Zastúpený:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
IČO:
00397768
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000368034 /8180
(ďalej len „mandant“)

2.

Universidad de Jaén
Sídlo/Miesto podnikania:
Zastúpený:

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación/Campus Las Lagunillas, s/n. Edf.
Rectorado. Cp-23071 de Jaén
Dra. Dña. Mª Ángeles Peinado Herrero

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

Q-7350006-H
Caja Rural Provincial de Jaén
3067 0109 31 1150653424
953-212623
otri@ujaen.es

(ďalej len „mandatár“)

Čl. II
Predmet zmluvy
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v uzavretej Zmluve
o dvojitých diplomoch zo dňa 08.08.2011 (Príloha č. 1) zabezpečí pre mandanta výkon
činností zahraničného školiteľa prof. Nieves Pascual Soler (menovaného v zmluve
o dvojitom diplome, príloha č. 1) (ďalej len „ zahraničný školiteľ“) v študijnom programe
Britské a americké štúdiá. Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.

Výkon činností zahraničného školiteľa vyplýva z pozície 5.3.12– Britské a americké
štúdiá - aktivity 2.1 - zahraničný školiteľ projektu „Modernizácia programov
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doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ
(DOKTORAND)“ v súlade s cieľmi tohto projektu.
3. Činnosti zahraničného školiteľa sú nasledovné:
- konzultácie zamerané na vypracovanie predbežného projektu dizertačnej práce,
- konzultácie k výberu vhodnej literatúry,
- konzultácie k spracovaniu získaných sekundárnych zdrojov,
- konzultácie k príprave na skúšky v rámci programu doktorandského štúdia,
- konzultácie k príprave vedeckého článku doktoranda,
- konzultácie k príprave vystúpenia doktoranda na vedeckej konferencii,
- konzultácie k príprave kapitoly na dizertačnú skúšku,
- konzultácie k dopracovaniu projektu dizertačnej práce na základe diskusie na
dizertačnej skúške,
- konzultácie k teoretickej časti dizertačnej práce,
- konzultácie k praktickej časti dizertačnej práce, k zberu dát, analýze a vyhodnoteniu
dát,
- konzultácie k výberu primárnych materiálov,
- konzultácie k metodológii použitej v práci,
- konzultácie k práci s databázovými zdrojmi.
- konzultácie so školiteľom za slovenskú stranu (doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.)
ohľadom priebehu doktorandskej práce.
4. Zahraničný školiteľ sa podieľa na vytváraní obsahovej a realizačnej stránky odborného
programu v rozsahu 300 hodín v období od 01.02.2012 do 30.9.2013.
5. Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,
najneskôr do 30.9.2013.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Mandatár je povinný zabezpečiť činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a je povinný
postupovať pri ich zariaďovaní s odbornou starostlivosťou.
2. V prípade nevykonania činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je mandatár povinný
nahradiť mandantovi vzniknutú škodu.
3. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytnúť
všetky potrebné informácie a písomné podklady.
4. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní
záležitosti, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
5. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov
mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať.
Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní
záležitostí podľa tejto zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
6. Mandatár sa nesmie od pokynov mandanta odchýliť. Ak mandatár túto povinnosť poruší,
zodpovedá za spôsobené škody mandanta.
7. Mandatár zodpovedá za škody na veciach prevzatých od mandanta.
Čl. IV
Odmeňovanie mandatára
1. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon činností uvedených v čl. II., ods. 1 tejto zmluvy je
bezodplatný.
2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárom
určenému zahraničnému školiteľovi prof. Nieves Pascual Soler uvedenému v čl. II tejto
zmluvy dohodnutú odplatu vo výške maximálne 3000,- € za 300 hodín školenia (10,- €/1
hod.), a to elektronickým prevodom na jeho účet
Číslo účtu: 3067 0109 31 1150653424
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IBAN: ES84 3067 0109 31 1150653424
SWIFT kod: BCOEESMM067
vedený v banke: CAJA RURAL DE JAÉN. Sucursal: 3067, Jaén
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za vynaložené náklady, súvisiace s činnosťou mandatára
podľa ust. § 572 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov nepovažujú príp. povinné odvody za zahraničného školiteľa podľa právnych
predpisov platných v krajine mandatára. ako aj cestovné náhrady zahraničného školiteľa
súvisiace s jeho činnosťou podľa čl. II ods. 2 a 3 tejto zmluvy.
4. Odplata zahraničnému školiteľovi mandatára v projekte “Modernizácia programov
doktorandského štúdia“, ITMS kód 26110230013 bude financovaná zo zdrojov ESF a
ŠR.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že:
a) dohodnutý rozsah hodín školenia nesmie presiahnuť 300 hodín. Dohodnutá
odplata môže činiť maximálne 3000,- € za 300 hodín;
b) odplata bude realizovaná vždy po poskytnutí konkrétnych služieb v rozsahu
minimálne 100 hodín, vyplnení a doručení pracovného výkazu a kumulatívneho
pracovného výkazu za konkrétne činnosti v rozsahu minimálne 100 hodín a iných
možných podporných dokumentov (napr. prezenčné listiny, výukové materiály
v elektronickej alebo tlačenej forme, kópie protokolov o experimentoch a pod.);
c) odplata zahraničnému školiteľovi (uviesť meno, tituly, funkcia) je splatná do 30
dní po doručení pracovného výkazu za konkrétne činnosti v rozsahu minimálne
100 hodín mandantovi.

Čl. V
Ostatné ustanovenia
1. Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak
výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár
dozvedel alebo mohol dozvedieť.
2. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa
výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby
sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti
súvisiacej so zariaďovaním záležitosti.
3. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu
nákladov vynaložených v súlade s ust. § 572 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a zahraničnému školiteľovi patrí primeraná časť
odplaty. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z
výpovede nevyplýva neskorší čas.
4. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa
zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár
povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto
opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil
sám, je mandatár na to povinný.
5. Záväzok mandatára zaniká jeho zánikom.
6. Ohľadne činnosti uskutočnenej odo dňa výpovede do jej účinnosti a uskutočnenej podľa
odseku 2 má mandatár nárok na úhradu nákladov podľa ust. § 572 zákona č. 513/1991
Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na časť odplaty primeranej
výsledku dosiahnutému pri zariaďovaní záležitosti.
Čl. VI
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Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými
dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku v 4 exemplároch, pričom
mandant obdrží 2 vyhotovenia a mandatár 2 vyhotovenia tejto zmluvy.
3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, takto označenými a
podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu
vlády Slovenskej republiky.
V Jaén, dňa .......................

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

Za mandatára

Za mandanta

Dra. Mª. Ángeles Peinado Herreros
prorektor

Fdo. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

4

