Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“
ITMS kód projektu 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4

Zmluva o spolupráci
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany
Názov:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sídlo organizácie:

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Zastúpená:

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor

IČO:

00397482

Právna forma:

verejná vysoká škola zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „vysoká škola “)

a

Názov:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Sídlo organizácie:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Štatutárny zástupca:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

IČO:

00151882

Zapísaný:

Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky

Právna forma:

štátna príspevková organizácia

(ďalej len „CVTI SR“)
uzatvárajú
túto Zmluvu o spolupráci (v ďalšom texte len „Zmluva“). Vysoká škola a CVTI SR sú
v ďalšom texte spoločne označované ako „zmluvné strany“.

Čl. 1
Predmet Zmluvy

1.1.

Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca na spracovávaní odporúčaní pre inovácie
obsahu

a foriem

vzdelávania,

vrátane

konkrétnych

odborne

-

špecifických

a prenositeľných kompetencií, ktoré by mal študijný program formovať predovšetkým
z aspektu uplatniteľnosti absolventov na trhu práce a na základe podnetov od
zamestnávateľov (ďalej „Inovácia“) a v súlade so zámerom a s podporou národného
projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ (ďalej „Národný
projekt“), ktorý je financovaný z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ktorého prijímateľom je CVTI SR,
v zmysle:
Operačného programu:

Vzdelávanie

Prioritná os:

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja

vedomostnej spoločnosti
ITMS kód projektu:

1.2.

26110230120

Zmluvné strany sa dohodli, že študijné programy budú konkretizované v Prílohe č. 1
tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

1.3.

Zmluvné

strany

deklarujú

záujem

o všestrannú

spoluprácu

na

zlepšovaní

vysokoškolského vzdelávania podľa potrieb podnikovej sféry s ohľadom na zlepšenie
uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce.

Čl. 2
Záväzky zmluvných strán

2.1.

Vysoká škola sa zaväzuje:

a) poskytnúť druhej zmluvnej strane súčinnosť pri plnení predmetu Zmluvy a vyvinúť
maximálne úsilie za účelom jej naplnenia,
b) zabezpečiť maximálne 5 vysokoškolských pedagógov pre každý jeden študijný program,
ktorí

budú

spolupracovať

pri

spracovaní

Inovácie

s externými

dodávateľmi
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(PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a Centire s.r.o.) na základe nimi navrhnutých
postupov.
c) v prípade, ak niektorí z pôvodne zabezpečených vysokoškolských pedagógov predčasne
ukončí spoluprácu pri spracovaní Inovácie, alebo sa rozhodne v spolupráci ďalej
nepokračovať, zabezpečiť jeho náhradu.

2.2.

CVTI SR sa zaväzuje:

a)

poskytnúť druhej zmluvnej strane súčinnosť pri plnení predmetu Zmluvy a vyvinúť
maximálne úsilie za účelom jej naplnenia,

b)

zabezpečiť spoluprácu externých dodávateľov (PricewaterhouseCoopers Slovensko,
s.r.o. a Centire s.r.o.) s určenými vysokoškolskými pedagógmi,

b)

poskytnúť potrebnú odbornú, administratívnu organizačnú a realizačnú podporu
prostredníctvom svojich odborných a administratívnych zamestnancov,

c)

zachovávať mlčanlivosť o

skutočnostiach súvisiacich s plnením predmetu tejto

Zmluvy, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva a o iných údajoch, vrátane
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú alebo súvisia s plnením predmetu tejto
Zmluvy a využívať ich len na účely a v súlade s plnením predmetu tejto Zmluvy,
d)

popularizovať ciele, realizáciu a výsledky Národného projektu a výhody vzdelávania
pre potreby podnikovej praxe.

Čl.3
Trvanie zmluvy

3.1

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania a realizácie národného
projektu, o ktorom bude CVTI SR druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať,
najneskôr však do 30. 09. 2015.

3.2

Túto Zmluvu môže ktorákoľvek strana Zmluvy písomne vypovedať, a to aj bez
uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede poslednej zo zmluvných
strán.
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Čl.4
Záverečné ustanovenia
4.1

Táto Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi
zmluvných strán, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.

4.2

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom
registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

v znení

neskorších

predpisov.
4.3

Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť
niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku
vydania všeobecne záväzného právneho predpisu ktorékoľvek ustanovenie tejto
Zmluvy dostalo do rozporu s právnym poriadkom Slovenskej republiky a tento rozpor
by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy ako celku, bude táto Zmluva posudzovaná,
akoby také ustanovenie nikdy neobsahovala a zmluvné strany sa v tejto veci budú
riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.4

Túto Zmluvu a jej prílohu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných a riadne
očíslovaných dodatkov, schválených a podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
Ústne dohovory sú neplatné.

4.5

Dodatky k tejto Zmluve môže uzatvoriť aj iná oprávnená osoba, ktorá bude na tento
úkon písomne určená štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany, na základe
predloženého písomného plnomocenstva.

4.6

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.

4.7

Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vzniknuté sa
zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť rokovaním a písomnou dohodou na úrovni
štatutárnych zástupcov alebo nimi písomne splnomocnených zástupcov, s cieľom
dosiahnuť dohodu o sporných otázkach.

4.8

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu o spolupráci prečítali, porozumeli jej
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, uzavreli ju slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, neuzatvárajú ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju
podpisujú.
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4.9

Táto Zmluva o spolupráci a prípadné dodatky k nej sa vyhotovujú v slovenskom
jazyku v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpísaní
dostane každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.

4.10

Príloha Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohou k Zmluve je:
Príloha č. 1: Zoznam študijných programov

V Nitre dňa .....................

V Bratislave dňa.................

.................... .........................................

...................................................

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR
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Príloha č. 1: Zoznam študijných programov

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Študijné programy:
Kvantitatívne metódy v ekonómii I.
Obchodné podnikanie I.
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