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Rámcová zmluva o spolupráci 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave sa dohodli 
na spolupráci v oblasti vzdelávania. Za týmto účelom uzatvárajú túto rámcovú zmluvu 
o spolupráci (ďalej len „zmluva“). Východiskom zmluvy je Memorandum o spolupráci medzi 
Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou 
Komenského v Bratislave uzavreté 24.06.2019 za účelom vytvorenia skupiny vrcholných 
vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky. Východiskom zmluvy je aj vedecký 
projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development 
and Innovation) Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a 
inováciách, ktorého cieľom je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo 
výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a 
inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. 
 

Článok 1 

Zmluvné strany 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
IČO: 00397687 
zastúpená: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor 
 
a 
 
Univerzita Komenského v Bratislave 
sídlo: Šafárikovo námestie 6 , 814 99 Bratislava 
IČO: 00397865 
zastúpená: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 

 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je rozvoj vzájomne výhodných aktivít a rôznych foriem 

spolupráce v oblasti vzdelávania.  
2. Spolupráca bude viesť: 

a) k spoločným aktivitám vo vzdelávacom procese,  
b) k spoločným aktivitám súvisiacich so zabezpečením kvality vzdelávania, 
c) k spoločným aktivitám súvisiacich s legislatívou v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania a celoživotného vzdelávania. 
 
 

Článok 3 

Podmienky realizácie 

 
Realizácia aktivít uvedených v článku 2 bod 2 zmluvy sa bude vykonávať na základe 
osobitných dohôd a programov realizácie, rozpracovaných na jednotlivé aktivity.  
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Článok 4 

Oblasti spolupráce 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v rámci nasledovných oblastí: 

a) zabezpečovanie výberových predmetov pre študentov, 
b) organizovanie spoločných seminárov a odborných prednášok pre doktorandov 

zameraných na rozvoj odborných znalostí a na získanie mäkkých zručností („soft 
skills“), 

c) organizovanie spoločných seminárov a odborných prednášok pre zamestnancov, 
d) zabezpečovanie účasti študentov na študentských vedeckých a odborných 

konferenciách, 
e) zabezpečovanie účasti vysokoškolských učiteľov v komisiách študentských vedeckých  

a odborných konferencií a v komisiách pre posúdenie tvorivej činnosti, 
f) zabezpečovanie účasti vysokoškolských učiteľov v komisiách pre obhajoby 

záverečných, habilitačných a inauguračných prác, 
g) participácia na organizačnom a odbornom zabezpečení stredoškolských odborných 

súťaží, 
h) tvorba a zabezpečenie spoločných študijných programov, 
i) zabezpečenie externých posudzovateľov pre vnútorný systém kvality, 
j) výmena skúseností v oblasti legislatívy a administratívnych postupov súvisiacich 

so vzdelávaním. 
 
 

Článok 5 

Finančné plnenie 

 
Finančné plnenie súvisiace s realizácie aktivít uvedených v článku 4 zmluvy bude predmetom 
osobitných dohôd. 

 
 

Článok 6 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu ukončiť: 

a) dohodou,  
b) výpoveďou.  

3. Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť platnosť tejto zmluvy k akémukoľvek dátumu. 
4. Výpoveďou môžu ukončiť túto zmluvy obidve zmluvné strany, a to písomnou formou 

doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po miesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane.  

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy 
dohodou alebo výpoveďou zabezpečia realizáciu už prebiehajúcich aktivít až do ich 
ukončenia. 
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Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana dostane dve 
vyhotovenia. 

 
 
V Bratislave dňa dd. mm. 2020 

 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––                                   –––––––––––––––––––––––––––– 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.                                            prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
                    rektor                                                                                     rektor 


