Zmluva o realizácii

spoločného výskumu ~ · (;/3

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len "UK"),
reprezentovaná Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK
zastúpenou dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc.

(ďalej

l};; /:j

len "FMFI UK")

na strane jednej
a Geofyzikálnym ústavom SAV v Bratislave (ďalej len "GFÚ SAV"),
zastúpeným RNDr. Ladislavom Brimichom, CSc., riaditeľom GFÚ SAV
na strane druhej
uzatvárajú zmluvu

o realizácií spoločného výskumu a vývoja medzi FMFI UK, (ITMS číslo projektu: 26240220004,
a inými projektmi) a GFÚ SAV v rámci existujúcich a budúcich projektov.
Článok l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dohodnutie a konkretizácia realizácie
zmluvných strán s cieľom zvýšenia kvality vedy a výskumu.

spoločného

výskumu oboch

Článok2
Konkretizácia foriem a aktivít spolupráce zmluvných strán

Zmluvné strany sa dohodli, že základné formy vzájomnej spolupráce budú nasledujúce:
Spolupráca pri výskume rádioizotopov v atmosfére a v podzemných vodách ako možných
seizmickej činnosti,

stopovačov

s účasťou výskumných kolektívov FMFI UK a GFÚ SAV.
Článok3
Finančné zabezpečenie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných princípoch financovania spoločných aktivít:
- vedecké aktivity po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán sa budú financovať z ich vlastných
zdrojov, prostredníctvom grantov, nadácii, fondov a iných organizácií poskytujúcich finančnú
podporu.
Zmluvné strany budú hľadať dodatočné finančné zdroje tretích strán, ktorými sú nadácie,
projektové agentúry, fondy a iné organizácie poskytujúce finančnú podporu.

Článok4
zmluvy

Platnosť

l . Zmluva zaniká dohodou alebo výpoveďou.
2. Pri zániku zmluvy dohodou sa zmluvné strany zároveň dohodnú o vysporiadaní realizujúcich
sa foriem a aktivít vzájomnej spolupráce.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby, na
ktorú bola uzavretá, zo závažných dôvodov. Výpoveď nadobudne účinnosť jej doručením
druhej zmluvnej strane.
4. V prípade vypovedania zmluvy z jednej zmluvnej strany nevzniká pre druhú zmluvnú stranu
povinnosť finančných alebo iných kompenzácií týkajúcich sa realizujúcich sa foriem a aktivít
vzájomnej spolupráce.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
l . Zmluva sa uzatvára na obdobie 5 rokov. Po uplynutí tohto obdobia je možné zmluvu obnoviť.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť iba formou písomných dodatkov, ktoré
sa po schválení a podpísaní zmluvnými stranami stávajú jej súčasťou.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami.
4. V rozsahu tejto zmluvy, pre Univerzitu Komenského v Bratislave, pod pojmom "zmluvná
strana" sa rozumie fakulta.
3.
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Prof. RNDr. JozefMasarik, DrSc.
Dekan Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK
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