Rámcová zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Preambula
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, občianske
združenie s celoslovenskou pôsobnosťou založené za účelom pomoci rozvoja výskumu,
vývoja a inovácií v Slovenskej republike a Centrum vedecko-technických informácií SR,
národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky,
zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných
vied a poskytovanie informačných služieb sa dohodli na spolupráci v oblasti popularizácie
a propagácie vedy a techniky.
Za tým účelom uzatvárajú túto rámcovú zmluvu o spolupráci.

Čl. I
Zmluvné strany
1. Centrum vedecko-technických informácií SR
sídlo: Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava
zastúpené: prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc., riaditeľ
IČO: 00 151 882
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000064743/8180
(ďalej len „CVTI SR“)
a
2. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
zastúpená: Ing. Stanislav Sipko, predseda
IČO: 37 929 551
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
číslo účtu: 2625126112/1100
(ďalej len „SOVVA“)

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je spolupráca medzi Slovenskou organizáciou pre výskumné
a vývojové aktivity (SOVVA) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti, a to najmä v nasledovných
oblastiach:

a. Spoločná organizácia zabehnutých vedecko-popularizačných podujatí (ako napr.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku, Noc výskumníkov, a pod.), ako aj ďalších
podujatí s obdobným zameraním.
b. Dlhodobá spolupráca v oblasti zvyšovania povedomia o dôležitosti vedy
a techniky, vrátane propagácie významu ochrany duševného vlastníctva
a komercializácie poznatkov, smerom k rôznym cieľovým skupinám (dospievajúca
mládež, široká verejnosť, vedecká komunita).
c. Spolupráca pri spracovávaní analýz, štúdií a strategických materiálov v oblasti
popularizácie vedy.
2. Konkrétne formy a podmienky spolupráce budú v prípade potreby upravené samostatnými
zmluvami medzi CVTI SR a SOVVA.
Čl. III
Osobitné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvný vzťah je možné skončiť:
a) Písomnou dohodou zmluvných strán.
b) Písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po jej doručení.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme písomných očíslovaných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Bratislave, dňa ......................

Ing. Stanislav Sipko
predseda SOVVA

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
riaditeľ CVTI SR
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