RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
(ďalej ako „dohoda“)

Účastníci dohody:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná zložka:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Sídlo:
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Splnomocnený zástupca:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan
Poverený zástupca pre vecné rokovania: Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD
IČO:
00397687
DIČ:
2020845255
IČ pre DPH:
SK2020845255
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT:
SPSRSKBXXX
Verejná vysoká škola zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len “FA STU”)
a
YIT Slovakia a.s.
Sídlo:

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 34
P.O. BOX 21, 830 04 Bratislava 34
Štatutárny zástupca:
Milan Murcko, MSc,MBA
podpredseda predstavenstva
Poverený zástupcovia pre vecné rokovania: Ing. arch. Radek Pšenička, riaditeľ Divízie Business Developmentu
Mgr. Júlia Koľajová, HR manažér
IČO:
357 18 625
Bankové spojenie:
IBAN:
SK98 1100 0000 0029 4446 3810
SWIFT (BIC):
TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka
číslo: 1410/B
(ďalej len “YIT Slovakia”)
(spoločne s FA STU len ako „účastníci dohody“)

Preambula
Zmyslom a účelom tejto dohody je vytvorenie a prehlbovanie vzájomnej spolupráce účastníkov dohody, v spoločnej snahe prispieť ku kvalite vzdelávania študentov FA STU
Korešpondenčná adresa:
P.O. BOX 21
830 04 Bratislava 34

Tel.: +421 2 502 77 110
+421 2 502 77 202
+421 2 502 77 402

Fax: +421 2 555 7 1 101
E-mail: info@yit.sk
Web: www.yit.sk

Bankové spojenie
29 444 638 10/1100
Tatra Banka, a.s.
IČO: 357 18 625
IČ DPH: SK2020250265

a v spoločnej snahe prispieť k zviditeľneniu a prezentácii spoločnosti YIT Slovakia medzi
študentami FA STU.
Článok I.
Predmet Dohody
1. Predmetom dohody je určenie cieľov a rozsahu oblastí recipročne prospešnej spolupráce účastníkov dohody, ktoré prispejú ku kvalite vzdelávania študentov FA STU
a k zviditeľneniu a prezentácii spoločnosti YIT Slovakia medzi študentami FA STU.
Článok II.
Ciele a oblasti dohody
1. Cieľom spolupráce zakotvenej v tejto dohode je vzájomne výhodnou kooperáciou
propagovať činnosť a odborné výsledky výskumu a vývoja v oblasti návrhu stavieb.
Prepojenie teórie s praxou bude podnetom pre skvalitňovanie univerzitného vzdelávania.
2. Spolupráca účastníkov dohody sa rámcovo bude realizovať v nasledujúcich oblastiach:
I.
odborne–teoretická a praktická príprava študentov – realizovaná najmä
v aktivitách:
a) aktívna spolupráca študentov FA STU na vybraných projektoch firmy YIT
Slovakia s cieľom užšie previazať študijný proces s praxou a možnosťami
profesijného uplatnenia absolventov FA STU,
b) spolupráca pri výbere, zadávaní, realizácii a hodnotení diplomových prác
(riešenie špecifického problému) a tém doktorandského štúdia na základe
aktuálnych potrieb firmy YIT Slovakia,
c) odborná a organizačná spolupráca pri zabezpečovaní a realizácii odborných
exkurzií, praxí, stáží, Študentskej vedeckej odbornej činnosti organizovaných FA STU,
II. propagácia činnosti oboch účastníkov dohody a ich spoločných aktivít – realizovaná najmä v aktivitách:
a) vytváranie podmienok a organizačne–odborná spolupráca na inštalovaní príležitostných prezentačno–propagačných panelov firmy YIT Slovakia na pôde FA STU,
b) podľa priestorových a časových možností FA STU vytváranie podmienok
pre organizovanie prezentačných aktivít firmy YIT Slovakia (napr. formou
firemných dní, workshopov, prednášok a pod.) na pôde FA STU, resp. odborných prednášok pracovníkov FA STU na pôde firmy YIT Slovakia,
c) propagácia výsledkov spoločných aktivít zmluvných strán v rámci domácej
a zahraničnej činnosti firmy YIT Slovakia,
d) odborná a technická spolupráca a pomoc FA STU v rámci jej možností
v prospech firmy YIT Slovakia,
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e) v prípade, ak je to účelné, umožniť vzájomnú aktívnu účasť na seminároch,
konferenciách a iných odborných a vedeckých podujatiach organizovaných
jednou zo zmluvných strán.
f) vzájomné využívanie vlastných odborných lektorských, prezentačných
a priestorových kapacít zmluvných strán v rámci ich možností.
Článok III.
Práva a povinnosti účastníkov dohody
1. Účastníci dohody sa vzájomne dohodli, že podmienky konkrétnej spolupráce podľa
dohody sú predmetom individuálneho rokovania a parciálnej dohody, pričom účastníci dohody berú na vedomie, že spolupráca založená dohodou bude prebiehať podľa
objektívnych kapacitných a časových možností oboch účastníkov dohody.
2. FA STU si je vedomá, že počas vzájomnej spolupráce účastníkov dohody bude FA
STU a jej študenti prichádzať do styku s informáciami predstavujúcimi know-how
spoločnosti YIT Slovakia. Za know-how sa na účely dohody považujú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace so stavebnou
a developerskou činnosťou spoločnosti YIT Slovakia, ktoré nie sú všeobecne známe
v bežných kruhoch dostupné a ktoré majú aspoň potenciálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu.
3. Účastníci dohody sa vzájomne dohodli, že za účelom prispievania k skvalitňovaniu
štúdia študentov FA STU a k skvalitňovaniu ich praktických skúseností, bude spoločnosť YIT Slovakia v rámci foriem prednášok sprístupňovať informácie predstavujúce know-how podľa dohody, a to v rozsahu podľa vlastného uváženia. Pre zamedzenie pochybností platí, že sprístupnenie informácií predstavujúcich know-how nepredstavuje záujem spoločnosti YIT Slovakia na ich odtajnení. Spoločnosť YIT Slovakia poskytuje informácie predstavujúce know-how výlučne na akademické účely.
4. FA STU si je vedomá, že s know-how podľa tohto článku dohody, má právo v planej
miere bez akéhokoľvek obmedzenia nakladať výlučne spoločnosť YIT Slovakia. FA
STU sa zaväzuje, že informácie predstavujúce know-how spoločnosti YIT Slovakia
žiadnym spôsobom nezneužije na vlastné účely mimo vzdelávacej činnosti a o tejto
povinnosti vhodným spôsobom upovedomí aj svojich študentov. V opačnom prípade
FA STU zodpovedá za škodu, ktorú porušením tejto povinnosti spoločnosti YIT Slovakia spôsobí.

Článok IV
Doba trvania dohody
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2022.
2. Dohodu je možné pred uplynutím jej platnosti ukončiť dohodou oboch zmluvných
strán alebo jednostranne vypovedať vždy k 1. októbru bežného roka písomnou for-
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mou, pričom vypovedanie dohody musí byť doručené druhej strane minimálne dva
mesiace vopred.
3. Dohodu včítane jej platnosti je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov.
Článok V
Osobitné ustanovenia
Oprávnenými osobami v zmysle tejto dohody sú poverení zástupcovia pre vecné rokovania, ktorí zodpovedajú za koordináciu aktivít vyplývajúcich zo schválených plánov
spolupráce a tejto dohody.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za zverejnenie
dohody zodpovedá FA STU.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohoda vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, túto neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa pred podpisom
oboznámili a tomuto porozumeli, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, tri exempláre pre FA STU, jeden
exemplár pre firmu YIT Slovakia.

V Bratislave, 07.02.2019.

.....................................................................
Milan Murcko, MSc, MBA,
podpredseda predstavenstva,
YIT Slovakia a.s.

.................................................................
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,
Dekan,
Fakulta architektúry STU v Bratislave.
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