Zmluva o spolupráci č.

/2014

Zmluvné strany
1. Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrácia:

Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
00397687
SK 2020845255
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. O vysokých školách
ako verejná vysoká škola
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Štátna pokladnica

Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktné osoby zodpovedné
za zmluvné plnenie: Mgr. art. Michala Lipková, Mgr. art. Jozef Turlík
Kontakt:
(ďalej len „Fa STU“)
a
2. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Kontakt:
Registrácia:
(ďalej len CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
151882
2020798395
SK2020798395
Štátna pokladnica Bratislava
7000064743/8180
Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva SR

Kontaktná osoba zodpovedná
za zmluvné plnenie:
Mgr. Patrícia Stanová, vedúca Odboru propagácie vedy a
techniky
vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci (ďalej len
„zmluva“)
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Preambula
1. Fakulta architektúry je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná
ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry,
urbanizmu a dizajnu.
2. CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou
Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických
a humanitných vied. Jeho cieľom je podporovať a napomáhať propagácii vedy a vedeckotechnického rozvoja.

Článok I
Predmet zmluvy
Touto zmluvou si zmluvné strany upravujú podmienky spolupráce týkajúcej sa vytvorenia návrhov
ocenenia pre víťazov podujatia Vedec roka.

Článok II
Povinnosti Fa STU
1. Fa-STU sa zaväzuje:
a) zabezpečiť výtvarné návrhy ocenenia pre víťazov podujatia Vedec roka (ďalej len „návrhy“),
b) poskytnúť návrhy CVTI SR pre potreby prezentácie v elektronickej forme (skeny, digitálne
návrhy) alebo zapožičať originály návrhov,
c) pripraviť prezentáciu návrhov pre hodnotenie v tlačenej forme A3 a dodať tieto návrhy aj
elektronicky,
d) byť súčinný pri realizácii finálnej podoby ocenenia,
e) graficky pripraviť propagačné materiály o príprave návrhov (prípadne materiály k výstave;
press fotografie reálneho ocenenia),
f) byť súčinný pri vyhodnocovaní návrhov.
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Článok III
Povinnosti CVTI SR
1. CVTI SR sa zaväzuje:
a) vyhodnotiť návrhy a za týmto účelom vytvoriť komisiu, tak aby aspoň jeden člen komisie bol
vizuálny umelec alebo dizajnér,
b) poskytnúť priestory a techniku na vyhodnotenie návrhov.
c) poskytnúť STU-FA súčinnosť potrebnú na naplnenie tejto zmluvy o spolupráci.
Článok IV
Platnosť zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 6. 2015.
Článok V
Skončenie zmluvy
V prípade, že niektorá zmluvná strana nedodrží dohodnuté podmienky tejto zmluvy, môže druhá
zmluvná strany od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sú povinné vyvíjať činnosť na dosiahnutie predmetu zmluvy a zdržať sa
akejkoľvek činnosti, ktorá by toto znemožnila alebo sťažila.
2. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne, na základe súhlasných prejavov oboch
zmluvných strán, formou dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Ostatné právne vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktoré zmluva neupravuje, sa riadia najmä
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov, platných v Slovenskej republike.
4.

Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva
rovnopisy zmluvy.
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s týmto obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju dobrovoľne, vlastnoručne oprávnenými zástupcami v štyroch vyhotoveniach
podpisujú.

V Bratislave .........................

CVTI SR:

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

V Bratislave ...................................

Fa-STU:

.............................................................
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka
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