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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obchodné meno:         Spoločnosť hutníckeho stavu, o. z. 
So sídlom:   Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 
IČO:                42251125 
DIČ: 2023606420 
V mene ktorej koná:     prof. Ing. Marián Buršák, PhD., prezident a výkonný manažér  
Bankové spojenie:  SLSP, a.s.  Štúrova 5, 040 01 Košice 
Číslo účtu:                    5035709522/0900 
Registrovaná:              Ministerstvo vnútra SR dňa 9.8.2012 pod číslom VVS/1-900/90-398 51  
 
(ďalej len "Spoločnosť")

a

Názov:                          Technická univerzita v Košiciach 
Organizačná súčasť: Hutnícka fakulta 
So sídlom:                     Letná 9, 042 00 Košice 
IČO:                              00 397 610
DIČ: 2020486710 
V mene ktorej koná:      Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. - rektor 
Predstaviteľ Hutníckej fakulty: doc. Dr. Ing. Peter Horňak, dekan Hutníckej fakulty 
Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000241850/8180. 
 
(ďalej len "HF TUKE"; spolu so Spoločnosťou aj "Zmluvné strany")

v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  

uzatvárajú túto  
 

Zmluvu o spolupráci 
(ďalej len "Zmluva")

Preambula 
 

Predstavitelia Zmluvných strán, vezmúc do úvahy tradičnú dlhodobú a obojstranne prospešnú 
spoluprácu medzi HF TUKE a predchodcom spoločnosti, sa dohodli na vzniku tohto záväzkovo-
právneho vzťahu na princípoch slobody vôle a prejavu, rovnosti Zmluvných strán, ktoré sú 
základným pilierom ich vzájomného partnerstva vyplývajúceho z tejto Zmluvy. 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú s úmyslom koordinácie vzájomných 
vzťahov a záväzkov pri dosahovaní spoločného dohodnutého účelu vymedzeného v článku II. tejto 
Zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa 

budú vzájomne rešpektovať, že vynaložia všetko úsilie podľa svojich najlepších možností a 
schopností pri realizácii tejto Zmluvy a že nebudú vyvíjať také kroky a zdržia sa všetkých takých 
aktivít, ktoré by narušili ciele a zámery tejto Zmluvy. 
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3. Vo vzájomných vzťahoch i vo vzťahoch k tretím osobám sa Zmluvné strany zaväzujú konať
poctivo a s ohľadom na svoje možnosti a odôvodnené záujmy.  
 

4. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, aby upravili vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce 
z tejto Zmluvy s cieľom poskytnúť pevný základ právneho vzťahu.  

 
Článok II. 

Účel Zmluvy 
 
1. Účelom tejto Zmluvy je vytvorenie užších všestranných väzieb medzi oboma Zmluvnými 

stranami, najmä zabezpečenie obojstranne prospešnej dlhodobej spolupráce Zmluvných strán, 
ktoré sa usilujú o spojenie teoretickej a praktickej činnosti, vedeckého a technického myslenia, 
premietnutie poznatkov získaných pri rozvoji vedy a techniky do podmienok technickej praxe 
a šírenie poznania prostredníctvom výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti. 

 
2.   Spoločnosť združuje profesijne orientovaných zamestnancov HF TUKE – odborníkov z oblasti      
 technických vied, hutníctva, materiálového inžinierstva, strojárstva, kvality a príbuzných odborov.  
 

Článok III. 
Predmet Zmluvy 

 
1.    Zmluvné strany sa dohodli: 

 
a) spoločne budú organizovať vedecké podujatia, sympóziá, konferencie, semináre a podobné 

podujatia (ďalej len „podujatie“), kde budú vystupovať ako spoluorganizátori podujatia  a kde 
odborným garantom (spolugarantom) bude zamestnanec HF TUKE, 

b) na ostatných činnostiach spoločného záujmu. 
 

2.   V súvislosti s plnením predmetu zmluvy 
 
Spoločnosť
a)  na požiadanie HF TUKE zabezpečí podujatie, a to z hľadiska vlastnej organizácie podujatia, 
 materiálového a finančného zabezpečenia a  vedenia hospodárskej agendy. Osobou oprávnenou  
 požiadať o organizáciu podujatia je zamestnanec HF TUKE – odborný garant (spolugarant)  
 podujatia; garant (spolugarant) v tejto veci zastupuje HF TUKE. 
 Prípadné nevyčerpané prostriedky (prebytok) z podujatia budú vhodnou formou a v súlade  
 s platnou legislatívou poskytnuté so súhlasom garanta pre HF TUKE na podporu školstva,  
 vzdelávania a rozvoj pracoviska garanta, 
b)  prispeje ku kvalite  univerzitného vzdelávania na HF TUKE, a to cez podporu publikačnej  
 a vedeckej činnosti formou vydávania odborných časopisov, monografií, vysokoškolských  
 skrípt a učebníc, 
c)  na požiadanie bude zastupovať HF TUKE v zahraničných profesijných združeniach,  

 d) na významné akcie spoločenského a odborného charakteru bude pozývať vybraných  
 zamestnancov HF TUKE. 
 

HF TUKE  
a)   vytvorí podmienky pre spoluprácu pri organizovaní spoločných podujatí, 
b)   má právo prostredníctvom garanta podujatia určiť odborné zameranie podujatia, miesto a čas   
 konania podujatia, určiť okruh účastníkov podujatia, formu zverejnenia výsledkov (prednášok)  
 z podujatia, ako aj kalkuláciu nákladov, vrátane konferenčných poplatkov, 
b)   uhradí časť nákladov, ktoré vznikli spoločnosti pri zastupovaní HF TUKE v profesijných  
 združeniach,  
c) na významné akcie spoločenského a odborného charakteru bude pozývať predstaviteľov

spoločnosti. 
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Článok IV. 
Súčinnosť Zmluvných strán  

 
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne úzko spolupracovať a poskytovať si všetky 

informácie potrebné pre riadne a včasné splnenie svojich záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto 
Zmluvy. 
 

Článok V. 
Dôvernosť informácií   

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa týkajú jednotlivcov 

- fyzických osôb,  označujú Zmluvné strany za dôverné informácie (ďalej len "Dôverné 
informácie"), o ktorých sú obe Zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ právny 
predpis alebo písomná dohoda Zmluvných strán  nestanoví inak. 
 

2. Za Dôverné informácie sa nebudú považovať tie informácie, ktoré: 
 (a)  sú v čase uzatvorenia tejto Zmluvy verejne známe, alebo 
 (b)  sa stali po uzatvorení tejto Zmluvy verejne  známymi  inak, než porušením tohto článku, alebo 
 (c)  sú Zmluvné strany povinné na základe zákona zverejniť alebo inak sprístupniť verejnosti.             

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna z nich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany neposkytne tretej strane žiadnu Dôvernú informáciu s výnimkou, ak jej to ukladá 
platné právo alebo umožňuje táto Zmluva. To nezbavuje Zmluvné strany možnosti poskytnúť
akúkoľvek Dôvernú informáciu súdu alebo inému štátnemu orgánu, ak: 
(a)  je súd alebo tento štátny orgán oprávnený takúto informáciu požadovať a ak je príslušná  
 zmluvná strana povinná túto informáciu súdu alebo inému štátnemu orgánu poskytnúť, alebo  
(b) ak by zmluvná strana neposkytnutím informácie súdu alebo inému štátnemu orgánu mohla  
 utrpieť vážnu ujmu na svojich právach alebo ujmu oprávnených záujmov. 
 

Článok VI. 
Doba trvania Zmluvy a spôsoby jej ukončenia 

 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá zo Zmluvných strán  má právo Zmluvu ukončiť iba 

spôsobmi a za podmienok uvedených v tomto článku.  
 
2. Účinnosť tejto Zmluvy možno ukončiť:

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 

jeden    mesiac, ktorá začína plynúť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane; výpoveď tejto 
Zmluvy musí byť uskutočnená v písomnej forme a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, 
inak je neplatná; vypovedanie Zmluvy nemá vplyv na vzájomné vysporiadanie si záväzkov 
Zmluvných strán vyplývajúcich z plnenia tejto Zmluvy pred jej vypovedaním, 

c) ak ktorákoľvek zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu druhej strany poruší svoje 
záväzky prevzaté touto Zmluvou podstatným spôsobom, môže druhá strana od tejto Zmluvy 
odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela; odstúpenie musí 
byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane; 
odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.  Odstúpenie od 
Zmluvy nemá vplyv na vzájomné vysporiadanie si záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich 
z plnenia tejto Zmluvy pred odstúpením. 
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Článok VII. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.   
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať dodatkami 

odsúhlasenými oboma Zmluvnými stranami, inak je zmena Zmluvy neplatná. Zmenu sídla, 
adresy pre poštový styk, e-mailovej adresy, čísla účtu, telefónnych čísiel, čísla faxu a mien 
kontaktných osôb nie je potrebné vykonať dodatkom k tejto Zmluve, postačuje jednostranné 
písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane podpísané 
oprávnenými zástupcami zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu 
údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy 
ku zmene došlo. 

 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho 

úkonu, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že túto Zmluvu podpisujú na základe 
vlastného rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že táto Zmluva 
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. 
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi osoby  oprávnené konať
v mene každej zmluvnej strany. 

 
4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou

originálu, pričom každá Zmluvná strana dostane k dispozícii jeden (1) jej rovnopis.   
 

5. Táto Zmluva, po podpise Zmluvných strán, nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom pri Úrade vlády SR podľa zákona 
č. 546/2010 Z. z. 
 

V Košiciach dňa 20.2.2013 
 

...................................................................        .................................................................. 
 HF TUKE                                                           SHS, o.z. 
 


