ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo a adresa : Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Štatutárny orgán: Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
IČO: 00397482
DIČ: 2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Týka sa Kancelárie celoživotného vzdelávania (ďalej len „KCV“) zastúpenej prof. RNDr. Zdenkou
Gálovou, CSc., prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť a ECTS
Právna forma: verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „SPU“)
2. Mikroregión/obec
Sídlo a adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba oprávnená konať pri plnení zmluvy :
sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o spolupráci (ďalej len „Zmluva“)

Článok II.
Predmet Zmluvy
1. SPU je verejná vysoká škola univerzitného typu so šiestimi fakultami, pedagogickými,
výskumnými a informačnými pracoviskami, zriadená v zmysle Zákona č.131/2002 Z.z. ako
verejnoprávna inštitúcia. Vzdeláva a vychováva odborníkov pre oblasti poľnohospodárstva,
ekonomiky, manažmentu, techniky, záhradníctva, krajinného inžinierstva, regionálneho
rozvoja, európskych štúdií, biotechnológií a potravinárstva. Vzdelávací proces sa realizuje aj
v oblasti ďalšieho vzdelávania a je koordinovaný Kanceláriou celoživotného vzdelávania. Jej
poslaním je príprava, organizácia a zabezpečenie vzdelávacích aktivít v zmysle Zákona o
vysokých školách a Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Súčasťou vzdelávacích aktivít je aj záujmové vzdelávanie seniorov
prostredníctvom Univerzity tretieho veku.
2. Mikroregión/obec je ....

3. Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri rozvoji záujmového vzdelávania
seniorov žijúcich v Mikroregióne/obci formou Vidieckej univerzity tretieho veku (ďalej len
„VUTV“). Charakteristika tohto modelu záujmového vzdelávania je uvedená v Prílohe č.1 tejto
Zmluvy.

Článok III.
Predmet spolupráce
1. Zmluvné strany uskutočnia v období od XXX do XXXX záujmové vzdelávanie seniorov formou
VUTV v obci XXX.
2. SPU dodá Mikroregiónu/obci podklady pre propagáciu, zabezpečí zapožičanie výučbových
filmov k vybraným vzdelávacím programom VUTV a dodá pracovné zošity k vybraným
vzdelávacím programom VUTV pre každého prihláseného účastníka vzdelávania.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytnuté podklady, výučbové filmy a pracovné zošity
sú chránené autorským zákonom, preto nie je možné ich rozmnožovať, kopírovať, predávať a
sprístupniť iným osobám ako účastníkom vzdelávania.
4. SPU zabezpečí inštruktáž kontaktnej osoby (školiteľa v konzultačnom stredisku), ktorá bude
viesť a moderovať spoločné stretnutia seniorov.
5. Mikroregión/obec určí kontaktnú osobu (školiteľa v konzultačnom stredisku), ktorá bude
zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy.
6. Mikroregión/obec zabezpečí propagáciu záujmového vzdelávania seniorov formou VUTV
a prihlasovanie na záujmové vzdelávanie seniorov formou VUTV.
7. Mikroregión/obec zabezpečí vhodný priestor pre realizáciu záujmového vzdelávania seniorov
formou VUTV. Priestor musí byť vhodný pre vzdelávanie prihláseného počtu účastníkov a musí
byť vybavený počítačom, pripojením na internet, premietacím plátnom (alebo TV),
dataprojektorom a ozvučením.
8. Činnosti súvisiace s realizáciou záujmového vzdelávania seniorov formou VUTV sú podrobne
popísané a konkretizované v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
9. Mikroregión/obec je povinný vrátiť SPU po skončení vzdelávacieho cyklu poskytnuté výučbové
filmy.

Článok IV.
Záväzky zmluvných strán
1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú poskytovať si navzájom súčinnosť a viesť
medzi sebou efektívnu a operatívnu komunikáciu.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú konať spôsobom stanoveným v tejto Zmluve za účelom kvalitnej
spolupráce.
3. Zodpovednými osobami za plnenie predmetu tejto Zmluvy sú:
za SPU: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., vedúca KCV, e-mail:
danka.moravcikova@uniag.sk
za Mikroregión/obec: XXX

Článok V.
Všeobecné ustanovenia
1. Všetky náklady spojené s plnením tejto zmluvy znáša každá zmluvná strana osobitne.
2. Zmluvným stranám z tejto Zmluvy nevyplývajú voči sebe žiadne finančné záväzky.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, každá zmluvná strana obdrží
dva rovnopisy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dátumu jej platnosti do XXX.

V Nitre, dňa

V XXX, dňa

Za SPU:

Za Mikroregión/obec:

.....................................................
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

.....................................................
XXX

