Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci

Strany Memoranda:
Názov:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Sídlo:

Študentská 2, 911 50 Trenčín

IČO:

31 118 259

Zastúpená:

doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD., rektorom

a

Názov:

Dahua Technology Czech s.r.o.

Sídlo:

Babakova 2390/2, Chodov, 148 00, Praha 11

IČO:

05761506

Zastúpené:

Wang Feng, výkonný riaditeľ Dahua CEE & Nordic

Toto Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci (ďalej len „memorandum")
zaznamenáva zámer

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
a spoločnosti Dahua Technology Czech s.r.o.,

posilniť priateľské väzby medzi týmito dvoma inštitúciami, ktoré by v budúcnosti
mohli viesť k založeniu jednej alebo viacerých dohôd o spolupráci na podporu
študentov, vzdelávania, výskumných a vývojových činností.

Článok 1
Cieľ memoranda

1. Obe inštitúcie sa zaväzujú podporovať priamy kontakt a spoluprácu medzi ich
zamestnancami a študentami v oblastiach vzdelávania, výskumu a vývoja.

Článok 2
Predmet a účel memoranda

1. Predmetom

tohto

Memoranda

je

všeobecná

úprava

obsahu,

formy,

podmienok, práv a povinností pri vzájomnej spolupráci zmluvných strán
v oblasti základného a aplikovaného výskumu, pri vývoji nových materiálov,
pokročilých technológií, bezpilotných lietadiel, obnoviteľných zdrojov energie,
informačných technológií a umelej inteligencie.
2.

Zmluvné

strany

sa

zaväzujú

spoluprácu

realizovať

prostredníctvom

nasledovných činností:
a. vzájomné

konzultácie

a

stáže

odborníkov

zmluvných

strán,

orientované na spoločné výskumné problémy,
b. poskytovanie výskumných, personálnych a hmotných kapacít,
c. spolupráca pri propagačno - vzdelávacích aktivitách,
d. spolupráca na definovaných projektových zámeroch v rámci programu
spoločného výskumu.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú

pri vzájomnej

spolupráci

personálne, technické a znalostné kapacity a zdroje.

využívať svoje

Článok 3
Rozsah a špecifikácia výskumných činností

1. V prípade potreby budú podmienky vzájomnej spolupráce zmluvných strán
konkretizované

samostatnými

doplňujúcimi

zmluvami,

dodatkami,

objednávkami, prípadne inými dohodami uzatvorenými výlučne v písomnej
forme a odvolávajúcimi sa na toto Memorandum. Konkretizácia a špecifikácia
sa bude týkať vzdelávacích a výskumných činností uvedených v článku 2
tohto Memoranda.

2.

Dohody v zmysle ods. 1 tohto článku, ak v nich nebude určené inak, sa budú
riadiť ustanoveniami tohto Memoranda.

Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými
záujmami druhej zmluvnej strany, a že je ich bezodkladnou povinnosťou
poskytnúť si maximálnu súčinnosť pri realizácii a príprave spoločných\
činností,

uvedených

v článku

2

tohto

Memoranda,

vrátane

všetkých

informácií, potrebných pre prípravu spoločných projektových zámerov. Tento
záväzok súčinnosti sa vzťahuje na všetky úkony, ktoré prispejú, alebo majú
prispieť k dosiahnutiu účelu Memoranda.

2. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán bude chcieť za účelom realizácie
činností uvedených v článku 2 tohto Memoranda spolupracovať s tretími
osobami, je povinná požiadať o písomný súhlas druhú zmluvnú stranu, a to
ešte pred začiatkom takejto spolupráce.

Článok 5
Práva duševného vlastníctva

1. V prípade, že zo vzájomnej spolupráce realizovanej na základe tohto
Memoranda vzniknú vynálezy,
duševného

vlastníctva,

úžitkového vzoru

alebo

technické

spôsobilé
inými

riešenia

ochrany

právnymi

alebo

iné

predmety

prostredníctvom

patentu,

prostriedkami,

stanú

sa tieto

spoločným majetkom oboch zmluvných strán, ak sa písomne nedohodnú inak.

2. Všetky podklady, výkresy, technické správy, plány, modely, vzorky, atď.,
ktoré si zmluvné strany vzájomne poskytnú pri plnení tohto Memoranda, ak
nebude

písomne

dohodnuté

inak,

zostávajú

vo

výlučnom

vlastníctve

poskytujúcej strany.
3. Nič v tomto memorande nebráni zmuvným stranám podpisovať podobné
dokumenty s

inými stranami, v oblasti výskumu

alebo spolupráce v

akejkoľvek oblasti, pri aktivitách podobných ako je uvedené v Článku 2.
Nič čo je uvedené v tomto memorande nie je považované za vytvorenie
partnerstva, či už formou agentúry alebo spojením spoločností a žiadna zo
strán nemôže konať v mene tej druhej a ani nemôže preberať jej záväzky.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Memorandum sa uzatvára na 3 roky.
2. Od tohto Memoranda môže odstúpiť každá zo zmluvných strán, a to i bez
uvedenia dôvodu. V takomto prípadq zaniká jej platnosť uplynutím 3
mesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v priebehu ktorého bola
písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
3. Platnosť tohto Memoranda je možno ukončiť dohodou zmluvných strán.
4. Memorandum je vyhotovené vo dvoch rovnopisoch, po jenom pre každú
zmlvunú stranu.
5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tohto Memoranda je možno vykonať len
vo forme písomného a očíslovaného dodatku schváleného zástupcami oboch
zmluvných strán.
6. Všetky ďalšie dohody v zmysle článku 3, ods. 3.1 tohto Memoranda, ktoré
budú bližšie špecifikovať predmet a účel tohto Memoranda, a budú sa na ňu
odvolávať, je možné uzatvoriť taktiež výlučne v písomnej podobe.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že toto Memorandum uzatvárajú na základe § 51
zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Ak

nebude

v

tomto

Memorande

ustanovené

inak,

otázky

výslovne

neupravené týmto Memorandom sa riadia platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť prednostne zmierom všetky spory alebo
nedorozumenia vyplývajúce z tohto Memoranda alebo v súvislosti s ním. Ak
sa nepodarí tieto spory a nedorozumenia, vrátane všetkých vedľajších
právnych vzťahov vyriešiť do 30 kalendárnych dní od ich vzniku, predložia ich
zmluvné strany príslušnému súdu Slovenskej republiky.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Memoranda riadne a dôsledne
prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu,
bez omylu, tiesne a nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
vlastnými podpismi.
10. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že všetky prehlásenia uvedené v
Memorande sú pravdivé, úplné a predstavujú celkový informačný základ
v súvislosti s

uzavretím

Memoranda,

najmä že

neexistujú

akékoľvek

skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať nepriaznivý vplyv na realizáciu práv
a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.Všetky osoby podpisujúce túto zmluvu môžu bez akýchkoľvek právnych
obmedzení

konať v mene zmluvnej strany, za ktorú zmluvu podpisujú.

Uzatvorenie tejto zmluvy je zároveň v súlade s vnútornými predpismi
zmluvných strán.

Dátum:

Dátum:

Wang Feng

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Výkonný riaditeľ Dahua CEE & Nordic

rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne

