Dohoda
o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu
Centra vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR)
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Právna forma: štátna príspevková organizácia
IČO: 151 882
Zastúpená: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR
(ďalej poskytovateľ alebo partnerská strana)
a
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej UPJŠ)
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
Právna forma: verejná vysoká škola
IČO: 00397768
Zastúpená: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (rektor)
(ďalej príjemca alebo partnerská strana)
uzatvárajú nasledujúcu dohodu
Článok 1
Predmet dohody
1.1

Predmetom tejto dohody je nadviazanie spolupráce pri sprístupňovaní publikácií získaných
z finančných prostriedkov v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu
transferu technológií na Slovensku (ďalej NITT SK) spolufinancovaného z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a
vývoj, kódy ITMS projektu 26220220095 a 26240220043. Spolupráca bude realizovaná formou
dlhodobých výpožičiek knižničných jednotiek (ďalej k. j.) z knižničného fondu CVTI SR
obstaraných v rámci uvedeného projektu. Tieto budú sprístupnené registrovaným používateľom
príjemcu v záujme podpory výskumu, vývoja, inovácií a transferu vedeckých poznatkov do
praxe.

1.2

Poskytovateľ a príjemca sa dohodli na nasledovnom postupe:

1.2.1. Príjemca sa stane kolektívnym používateľom poskytovateľa, čím sa zaväzuje dodržiavať
Knižničný poriadok CVTI SR.
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1.2.2. Poskytovateľ zabezpečí registráciu príjemcu v knižničnom systéme a evidenciu výpožičiek.
Zoznam vypožičaných k. j. (podpísaných výpožičných dokladov) je neoddeliteľnou súčasťou
tejto dohody.
1.2.3. Príjemca vypožičané publikácie sprístupní výhradne prezenčne v študovni, resp. v iných
priestoroch knižnice.
1.2.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie fyzickej kontroly vypožičaných kníh. Prvá
kontrola bude vykonaná najneskôr do 15 kalendárnych mesiacov od vypožičania k. j.
a následne vždy najneskôr do 12 mesiacov od poslednej kontroly.
1.2.5. Príjemca sa zaväzuje vrátiť vypožičané k. j. z fondu CVTI SR najneskôr ku dňu ukončenia
platnosti dohody.

Článok 2
Komunikácia
2.1

Na strane poskytovateľa sú osoby poverené a zodpovedné za komunikáciu a naplnenie
predmetu tejto dohody určené nasledovne:
Mgr. Mgr. Miroslav Kubiš – projektový manažér NITT SK
Mgr. Terézia Mišovičová – vedúca odboru knižnično-informačných služieb

2.2

Na strane príjemcu sú osoby poverené a zodpovedné za komunikáciu a naplnenie predmetu
tejto dohody určené nasledovne:
PhDr. Daniela Džuganová – riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ
PhDr. Zuzana Babicová – vedúca Oddelenia knižničných procesov a fondov
Obe partnerské strany môžu nahradiť poverené osoby uvedené v odsekoch 2.1 a 2.2 tejto
dohody po oznámení zmeny druhej strane.

Článok 3
Financovanie
3.1.

Partnerské strany sa dohodli na bezodplatnom plnení aktivít tejto dohody.

Článok 4
Platnosť dohody
4.1

Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa jej podpisu oboma partnerskými stranami.
2/3

4.2. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 31.12.2014
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Dohoda sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je možné uskutočniť len
v písomnej forme.

5.2

Zmluvné strany sa zaväzujú, že strpia výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s predmetom dohody vykonaného Riadiacim orgánom projektu NITT SK, resp. ním poverenými
osobami kedykoľvek počas platnosti tejto dohody.

5.3

Táto Dohoda sa podpisuje v štyroch vyhotoveniach, pričom po dvoch vyhotoveniach dostanú
obe partnerské strany.

V Košiciach, dňa: 12.12.2012

V Bratislave, dňa: 21.12.2012

za príjemcu

za poskytovateľa

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

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