ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Čl. I.
Zmluvné strany
Organizátor:
1.1
Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Sídlo:
Žarnovická 7, 831 06 Bratislava
Zastúpené:
Gabriela Kukolová, riaditeľka
IČO:
00684040
Bankové spojenie:
VUB, a.s.
Číslo účtu:
1976673754/0200
Spoluorganizátor:
1.2
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Sídlo:
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1
Zastúpené:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

00151882
2020798395
Štátna pokladnica
7000064743/8180
a

Čl. II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán vo vzťahu k realizácii Festivalu vedy
a techniky v roku 2012 (ďalej len „FVT 2012“). Podujatie je zahrnuté do kategórie
sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012, ktorého
organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a spoluorganizátorom Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
pri Centre vedecko – technických informácií SR (ďalej len „NCP VaT“).
Čl. III.
Termín trvania zmluvy
3.1. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 2. novembra 2011 do 15. decembra 2012.
Čl. IV.
Realizácia spolupráce
4.1. Spoluorganizátor sa zaväzuje, že zabezpečí:
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a) prenájom priestorov na realizáciu podujatia FVT 2012 v priestoroch Prírodovedeckej
fakulty UK Bratislava v cene 1090,- € s DPH
Prenájom sa bude realizovať uzavretím Zmluvy o prenájme medzi spoluorganizátorom a
Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava (ďalej len „zmluva“) . Suma za prenájom bude
preplatená na základe predloženej faktúry v zmysle vyššie uvedenej zmluvy.
b) uhradí náklady na tlač „Sumáru projektov vedy a techniky 2012“ v počte ks 500 v cene,632,- € s DPH
Náklady na tlač budú preplatené organizátorovi formou refundácie na základe predloženej
žiadosti o preplatenie nákladov za tlač. (Prílohou k žiadosti bude faktúra za tlač „Sumáru
projektov vedy a techniky 2012“).
4.2. Organizátor zabezpečí dofinancovanie a organizovanie podujatia:
zabezpečenie výstavníckych stánkov na prezentáciu študentských
výskumných projektov,
o zabezpečenie slávnostného otváracieho ceremoniálu podujatia,
o zabezpečenie hodnotenia študentských výskumných prác,
o príprava ocenení, diplomov a certifikátov,
o zabezpečenie ocenení formou sponzorských darov,
o zabezpečenie podujatia po organizačnej a obsahovej stránke,
úpravu výstavných priestorov výrobu transparentov,
zabezpečenie účasti odborníkov na vedeckej konferencii,
základnú medializáciu podujatia, fotodokumentáciu a video dokument o podujatí.
o

-

Čl. V.
Zmeny
5.1

Zrušiť túto zmluvu alebo zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy možno iba na
základe písomného dodatku, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.
Čl. VI.
Finančné podmienky

6.1

Spoluorganizátor sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky v zmysle bodu 4.1.
Uvedená finančná čiastka predstavuje maximálny podiel spoluorganizátora na
celkových nákladoch, ktoré organizátorovi pri podujatí vzniknú. Spoluorganizátor
platby poukáže formou bezhotovostného platobného styku na účet uvedený na
faktúre za prenájom miestností a na žiadosti o preplatenie nákladov za tlač „Sumáru
projektov vedy a techniky 2012“.

6.2. Organizátor sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú bola
poskytnutá suma podľa článku 4.1 a pri spoločenských akciách, konaných v súvislosti
s touto činnosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.)
výslovne uvedie, že NCP VaT - CVTI SR je spoluorganizátorom podujatia.
6.3. Organizátor sa zaväzuje, že najneskôr do 15.12.2012 predloží CVTI SR žiadosť
o preplatenie tlače „Sumáru projektov vedy a techniky 2012“.
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Článok VII.
Záverečné ustanovenia
7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia
zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Poskytovateľ zároveň s
podpisom zmluvy dáva súhlas s jej zverejnením.
7.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane organizátor a 2
spoluorganizátor .
7.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, nebola
uzatvorená v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo
zmluvných strán, a preto zmluvu na znak súhlasu s jeho znením vlastnoručne podpisujú.
7.4. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že súhlasia s tým, aby táto zmluva
zverejnená na internete.

V Bratislave 15.10.2012

V Bratislave

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

.............................................
Gabriela Kukolova
riaditeľka AMAVETu
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