
Z m l u v a  o  s p o l u p r á c i

medzi

Astronomickým ústavom SAV a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV

Zmluvné strany

Astronomický ústav SAV (ďalej len Ústav) v zastúpení riaditeľom ústavu     
Aleš Kučera, RNDr., CSc.

a

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (ďalej len Spoločnosť) v zastúpení predsedom 
Juraj Zverko, RNDr., DrSc. 

v záujme podpory rozvoja vedy a výskumu, uplatňovania nových vedeckých poznatkov v 
praxi,  prezentácie,  popularizácie  a šírenia  vedeckých poznatkov ako aj  v prospech rozvoja 
domácej  a medzinárodnej  vedeckej  kooperácie  a  komunikácie,  so  zámerom  vzájomného 
koordinovaného  postupu pri  zabezpečovaní  spoločných  záujmov  Ústavu a  Spoločnosti  vo 
vedecko-výskumnej,  organizačnej,  legislatívnej,  edičnej,  prezentačno-propagačnej 
a výchovnej oblasti ako aj v ďalších sférach spoločných zámerov

uzatvárajú

v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 2 zákona 133/2002 Z.z. o SAV túto 

zmluvu o spolupráci 
medzi Astronomickým ústavom SAV a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri 

SAV.

Zmluvné strany sa dohodli takto:

Čl. 1

Vzájomná  spolupráca  zmluvných  strán  bude rešpektovať  základné  princípy  činnosti  SAV 
zakotvené v zákone o SAV č. 133/2002 Z.z, základný účel a predmet činnosti Ústavu tak ako 
sú vymedzené v jeho platnej zriaďovacej listine, a poslanie i predmet činnosti Spoločnosti, 
ako ich vymedzujú jej platné stanovy.



Čl. 2

Obe  zmluvné  strany  deklarujú  uzavretím  tejto  zmluvy  vzájomnú  vôľu  spolupracovať  na 
projektoch, ktoré sú v súlade so spoločným alebo príbuzným predmetom činnosti ústavu a 
spoločnosti, zároveň deklarujú ochotu spoločne a koordinovane postupovať pri zabezpečovaní 
spoločných záujmov v oblastiach uvedených v preambule tejto zmluvy.

Čl.3

Konkrétna  realizácia  cieľov  spoločných  činností  uvedených  v  čl.  2  tejto  zmluvy  bude 
prebiehať na základe projektových zmlúv uzatváraných medzi zmluvnými stranami raz ročne 
na  aktuálny  kalendárny  rok,  v odôvodnených  prípadoch  aj  osobitne  na  konkrétnu  akciu 
spoločného záujmu. 

Čl. 4

Na  financovanie  realizácie  projektov  nevzniká  touto  zmluvou  právny  nárok  ani  záväzok. 
Financovanie spoločných projektov riešia zmluvné strany v rámci svojich možností osobitnou 
dohodou a v súlade s platnými predpismi. 

Čl. 5

Obe  zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  o postupe  realizácie  spoločných  projektov  sa  budú 
navzájom  informovať  a bez  omeškania  predložia  zmluvnej  strane  podklady  a  doklady 
potrebné  k realizácii  a vyúčtovaniu  projektu.  Nedodržanie  tohto  záväzku  môže  mať  za 
následok odstúpenie od projektovej zmluvy, prípadne od jej časti. 

Čl. 6

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu písomne, 
z akéhokoľvek dôvodu, s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení  výpovede. Táto zmluva môže byť zmenená alebo 
doplnená len na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Tatranskej Lomnici V Tatranskej Lomnici

dňa     29.3.2011    dňa 29.3.2011

........................................................  ....................................................... 
Aleš Kučera, RNDr., CSc.          Juraj Zverko, RNDr., DrSc.

riaditeľ Astronomického ústavu SAV  predseda Slovenskej astronomickej          
 spoločnosti pri SAV


