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Zmluva o spolupráci

uzatvorená podl'a ust. § 51 Občianskeho zákonníka, z.č. 40/1964 Zb. v a.z. medzi týmito zmluvnými stranami:

1. účastník: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5. 81243 Bratislava
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektorŠtatutárny zástupca:

Súčasť:

Oprávnený podpísať zmluvu:
IČO:
Právnaforma:

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava
Prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan
OO 397 687
verejná vysoká škola v zmysle zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

(ďalej len" MTF STU")

a

2. účastník:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
(ďalej len "SPŠD")

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
Študentská 23, 91745, Trnava
Ing. Peter Papík, riaditel' školy
00491861

Vyššie uvedení účastníci sa v súlade s ust. § 51 Občianskeho zákonníka dohodli na uzavretí tejto zmluvy
o spolupráci:

Preambula

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave, ktorá poskytuje vo svojich odboroch úplné stredné
technické vzdelanie s dôrazom na strojárstvo a pripravuje absolventov pre prax aj vysokoškolské
štúdium a Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, so sídlom
v Trnave, ktorá poskytuje univerzitné technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných
odborníkov v oblasti materiálového inžinierstva, strojárskych výrobných technológií, automatizácie
a informatických vied, bezpečnosti a environmentálnych vied, priemyselného manažérstva,
priemyselného inžinierstva a personálnej práce s uplatnením na Slovensku i v zahraničí majú zámer
nadviazať užšiu vzájomne prospešnú spoluprácu, ktorej základný rámec stanovuje táto zmluva.

Článok I
Predmet zmluvy

Účelom tejto zmluvy je vytvorenie užších všestranných väzieb medzi oboma zmluvnými stranami.
Spolupráca sa bude realizovať najmä v nasledovných oblastiach:

• rozvoj vzájomnej spolupráce v rámci implementácie aktivít Európskeho inštitútu inovácií
a technológií, KIC EIT Manufacturing - aktivita Interactive Manufacturing @ Schools,
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ID aktivity: 20147 v rámci Programu Regionalinnovation Scheme (RIS),

• vzdelávanie žiakov, príp. učiteľov SPŠD v oblasti aplikovaná informatika a automatizácia,

• propagácie MTF STU a štúdia na MTF STU

Článok"
Povinnosti MTF STU

MTF STU sa v rámci vzájomnej spolupráce zaväzuje:

a) rozvíjať vzájomnú spoluprácu v rámci implementácie aktivít Európskeho Inštitútu Inovácií
a Technológií v spolupráci s SPŠD, pričom počet žiakov, príp. učiteľov participujúcich na týchto
aktivitách bude každoročne osobitne dohodnutý medzi riaditeľom školy a kontaktn ou osobou
MTF STU,

b) zabezpečiť vzdelávanie žiakov SPŠD v oblasti aplikovaná informatika a automatizácia, pričom
počet žiakov bude každoročne osobitne dohodnutý medzi riaditeľom školy a kontaktnou
osobou MTF STU.

Článok III
Povinnosti SPŠD

SPŠD sa v rámci vzájomnej spolupráce zaväzuje:

a) propagovať MTFSTU a štúdium na MTF STU,
b) vyhradiť priestor na reklamný baner MTF STU,
c) vyhradiť priestor pre reklamný stánok MTF STU na podujatiach SPŠD,
d) zabezpečiť účasť študentov SPŠD na aktivitách EIT Manufacturing realizovaných

prostredníctvom MTF STU,na Dni otvorených dverí MTF STU,
e) zabezpečiť účasť na iných propagačných podujatiach (napr. LUS, exkurzie, súťaže), ktoré

usporadúva MTF STU a na, ktoré MTF STU pozve študentov SPŠD.

Článok IV
Iné ustanovenia

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2021.
4.2 Táto zmluva môže byť predčasne ukončená dohodou zmluvných strán. Dohoda o predčasnom

ukončení zmluvy musí byť písomná. Zmluva zaniká dňom, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany.

Článok V
Osobitné ustanovenia

5.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.

a) kontaktn ou osobou za MTF STU je: Ing. BohuslavaJuhásová, PhD.,
email: bohuslava.juhasova@stuba.sk, tel. č.: +421908 674070;

b) kontaktnými osobami za SPŠD sú: Ing. Ivan Magdolen,
email: magdolen.spsdtt@gmail.com. tel. Č. +421911 718770,
a Ing. Dominik Polónyi,
email: polonyidominik@gmail.com. tel. č.: +421335521161
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5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti,
ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie zmluvy.

5.3 V prílohe č.l (Annex 1 to Cooperation Agreement) je uvedený výťah textu zmluvy preložený do
anglického jazyka.

ČlánokVI
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmena tejto zmluvy je možná len vo forme očíslovaného písomného dodatku po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

6.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku
Slovenskej republiky.

6.3 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratia celkom alebo sčasti platnosť alebo účinnosť, nie je
tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo
neúčinných ustanovení a na vyplnenia medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné
sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.

6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň po jej zverejnení podľa osobitného predpisu.

6.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dva sú určené pre MTFSTU a jeden pre SPŠD.
6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

7!/PNfl, v JP. 1/ .caco V , dna . 7ifPN,(/.. v 3a 1/ .19.Lo V r dna .

------
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