
Rámcová zmluva o spolupráci
uzatvorená podl'a §269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
Študentská 23, 917 45 Trnava
IČO: OO 491861
Zastúpená: Ing. Peter Papík, riaditeľ školy
(ďalej len "SS")

a

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Námestie slobody 17,81231 Bratislava
IČO: OO 397 687
Zastúpená: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan fakulty
(ďalej len "SjF STU")

(spolu ďalej len "zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná strana")

uzatvárajú túto
Rámcovú zmluvu o spolupráci

Preambula

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave (SŠ), ktorá poskytuje vo svojich odboroch
úplné stredné technické vzdelanie s dôrazom na strojárstvo a pripravuje absolventov pre prax aj
vysokoškolské štúdium a
Strojnícka fakulta STU v Bratislave (SjF STU), ktorá poskytuje univerzitné technické
vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti strojárstva
s uplatnením na Slovensku i v zahraničí
majú zámer nadviazať užšiu vzájomne prospešnú spoluprácu, ktorej základný rámec stanovuje
táto zmluva.

l.
Oblasti spolupráce

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

a) podpora vzdelávacieho procesu,
b) zapojenie študentov, doktorandov a pracovníkov SjF STU a SŠ do spoločných projektov

formou externej spolupráce (otvorené hodiny, prednášky, exkurzie, konzultácie tém
stredoškolskej odbornej činnosti SOČ),

c) ostatné oblasti spoločného záujmu.

II. 



Záväzky SŠ

l. V zmysle tejto zmluvy o spolupráci sa SŠ zaväzuje realizovať nasledovné aktivity:

a) poskytnúť možnosť zapojenia sa študentov, doktorandov a pracovníkov SjF STU do aktivít
SPŠD,

b) podľa možností a záujmu prizývať vybraných zástupcov SjF STU na významné akcie
usporiadané strednou školou,

c) poskytnúť možnosť zapojenia študentov, učiteľov a pracovníkov SŠ do vybraných aktivít SjF
STU,

d) umožniť a podporiť propagáciu štúdia na SjF STU.

III.
Záväzky SjF STU

1. V zmysle tejto zmluvy o spolupráci sa SjF STU zaväzuje realizovať nasledovné aktivity:

a) umožniť študentom a pracovníkom SŠ zapojiť sa do vzdelávacích aktivít pripravovaných
zmluvnou stranou, ako napríklad spolupráca pri príprave nadväzujúcich učebných plánov,
spolupráca pri vedení SOČ, účasť v komisiách, akciách určených pre stredoškolských
študentov na SjF STU a iných edukačných aktivitách,

b) zabezpečiť vykonanie cvičení a skúšok pre potreby výučbového procesu SŠ na prístrojoch
a zariadeniach SjF STU,

c) každoročne do konca septembra poskytnúť SŠ prehl'ad akreditovaných študijných programov
pre ďalší akademický rok,

d) spolupracovať pri prípravách, podaní a riešení spoločných vedecko-technických projektov,
e) umožniť zapojenie študentom a pracovníkom SŠ na športových a spoločenských aktivitách,
f) umožniť a podporiť propagáciu SŠ.

IV.
Ďalšie oblasti spolupráce

l. V zmysle tejto zmluvy sa zmluvné strany uzniesli rozvíjať vzájomnú spoluprácu pri:

a) výmene vedecko-technických informácii v oblasti vzdelávania, strojárenstva, materiálového
výskumu, výrobných technológii a technických procesov, správ zo študijných pobytov apod.,

b) podpore a spoluúčasti na seminároch, konferenciách a iných vedecko-technických podujatiach
s odbornou tematikou,

c) realizácii vzájomne prospešných projektov a verejnoprospešných aktivitách.

V. 
Utajenie a vlastnícke práva

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú bez výslovného súhlasu druhej zmluvnej strany,
tretej strane obchodné a technické informácie, ktoré im boli/budú zverené.

2. V rámci spoločných projektov vzniknuté duševné vlastníctvo a know-how bude predmetom
dodatku tejto zmluvy.

VI.
Záverečné ustanovenia

l. Na základe tejto zmluvy o spolupráci budú pre jednotlivé okruhy spolupráce uzatvorené
konkrétne zmluvy podľa potrieb zmluvných strán.



2. Zmluva o spoluprá i a uza ára : na dobu neurčitú. Vypovedať ju moze hociktorá zo
zmluvných strán tri mesiace pred plánovaným/predpokladaným ukončením spolupráce.

3. Táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma
zmluvnými stranami a zverejnenia v registri zmlúv.

4. Je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých má každý hodnotu originálu a každá zo
zmluvných strán dostane dva exempláre.
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