ZMLUVA O PARTNERSTVE
PREAMBULA
Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie projektu Vedomostná fakulta pre
hospodársku prax realizovaného na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave v rámci
operačného programu Vzdelávanie financovaného z EŠF, v záujme potvrdenia vzájomných vzťahov za
účelom dosahovania udržateľnosti rozvoja a rastu organizácií uzatvárajú po vzájomnej dohode túto Zmluvu
o partnerstve (ďalej len „Zmluva“)
Článok 1
Účastníci Zmluvy
Partnerská inštitúcia:
Názov partnera:
Adresa partnera:
V zastúpení:
IČO:
Kontaktná osoba:
(ďalej len „Partner“)
Nositeľ Zmluvy o partnerstve:
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16
917 24 Trnava
v zastúpení: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – dekan
IČO: 397 687
Kontaktné osoba: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. –prodekan; PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
(ďalej len „Fakulta“ alebo „MTF“)
Článok 2
Cieľ Zmluvy
1. Cieľom tejto Zmluvy je vytvoriť podmienky vzájomného trvalého partnerského vzťahu medzi subjektmi
Zmluvy ako aj podpora zvýšenia zapojenia vysokých škôl a ostatných organizácií výskumu a vývoja do
medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií, podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj
ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s dôrazom dosiahnutia neustálej adaptácie vysokých škôl na
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a napĺňania rozmeru vysokej školy ako motora
vedomostnej spoločnosti.
2. Všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so touto Zmluvou sa riadia
platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie.
Článok 3
Predmet Zmluvy
1. Partner bude na základe vzájomnej dohody, v závislosti od aktuálnej potreby a v závislosti od svojich
možností realizovať nižšie uvedené aktivity:
1.1 vytvárať podmienky pre prenos špičkovej odbornosti - prizývanie odborníkov z Fakulty k riešeniu
výskumných problémov a inovačných procesov u Partnera,
1.2 deklarovať možnosť podieľať sa na spoločnom výskume,
1.3 umožniť exkurzie študentom Fakulty u Partnera,
1.4 potvrdiť možnosť stážovania doktorandov Fakulty u Partnera ako školiacom pracovisku,
1.5 umožniť prezentáciu Fakulty u Partnera,
1.6 poskytnúť informácie o voľných pracovných miestach u Partnera pre absolventa Fakulty pred verejnou
inzerciou,
1.7 potvrdiť možnosti vypracovať pre Partnera záverečné práce študentom Fakulty,
1.8 potvrdiť možnosti nahrávania technologických postupov u Partnera, resp. poskytnúť nahrávky
používaných technologických postupov pre výhradne vzdelávacie účely Fakulty a ich použitie vo
výučbe na Fakulte.
2. Fakulta sa zaväzuje realizovať uvedené aktivity podľa aktuálnej potreby a možností subjektov na základe
vzájomnej dohody:
2.1 umožniť prezentáciu Partnera na pôde Fakulty,
2.2 vytvoriť bezplatný prezentačný priestor Partnera na Fakulte,

2.3 poskytnúť Partnerovi informácie o vzdelávacom a vedecko-výskumnom zameraní Fakulty so
špecifikáciou na expertné oblasti Fakulty,
2.4 predložiť skladbu študijných programov Fakulty Partnerovi s cieľom dosiahnuť podnety na úpravu
podľa požiadaviek praxe,
2.5 poskytnúť profil absolventa Fakulty Partnerovi,
2.6 informovať Partnera o dianí na Fakulte,
2.7 umožniť bezplatnú registráciu Partnera v občianskom združení Fakulty (portál pre absolventov
a priateľov Fakulty) Banka kvality – Alumni MTF STU,
2.8 využívať nahrávky technologických procesov od Partnera výhradne na účely vzdelávania na MTF so
striktným dodržiavaním bezpečnostných a ochranných zabezpečení pre vonkajšie prostredie.
3.

Účastníci Zmluvy budú realizovať činnosti a aktivity uvedené v tomto článku Zmluvy v rozsahu a v závislosti
od svojich potrieb a možností.
Článok 4
Spôsob výkonu partnerstva
4. Účastníci Zmluvy sa zaväzujú podľa Článku 1 ods. 1 tejto Zmluvy realizovať aktivity bezodplatne, v rozsahu
podľa aktuálnej potreby a svojich možností .
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Článok 5
Zodpovednosť za porušenie Zmluvy
V prípade, ak ktorýkoľvek Účastník zmluvy poruší ktorúkoľvek podmienku, ku ktorej sa zaviazal podľa tejto
Zmluvy, upozorní druhého Účastníka zmluvy na zistený nedostatok, vyzve porušujúceho Účastníka zmluvy,
aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy a určí mu na odstránenie
nedostatku lehotu, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie
nedostatku porušujúcemu Účastníkovi zmluvy.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Každý z Účastníkov zmluvy je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomnou výpoveďou, pričom výpovedná
doba je jeden kalendárny mesiac. Výpovedná doba plynie odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede.
Partner je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy ak sa Fakulta dopustí porušenia svojich povinností
a a neodstráni nedostatky ani v dodatočnej lehote stanovenej vo výzve Partnera na odstránenie
nedostatku. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené Fakulte.
V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy sa stanú neplatnými (napr. z hľadiska personálnych zmien),
nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť vplyv na platnosť, účinnosť ustanovení Zmluvy.
Meniť a dopĺňať túto Zmluvu je možné iba písomnými a očíslovanými dodatkami, schválenými a
podpísanými zmluvnými stranami.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že bola
uzavretá po vzájomnom dojednaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V.......................dňa.................

V...........................dňa.....................

.................................................
štatutárny zástupca MTF STU

......................................................
štatutárny zástupca partnera

Táto zmluva je výstupom projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax, ITMS 26110230113. Projekt je realizovaný na
základe podpory operačného programu Vzdelávanie, financovaný z európskeho sociálneho fondu.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

