
Dohoda o vzájomnej spolupráci 
uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb.  

v znení neskorších predpisov (Občianskeho zákonníka) 
(ďalej len „dohoda“) 

 
 

Článok 1 
Účastníci dohody 

 
1.1  Prešovský samosprávny kraj 
 Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 IČO:     37870475 
 Štatutárny zástupca:  PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda 
  

Zamestnanec poverený 
odborným a vecným 
plnením dohody:  Ing. Mária Barvirčáková 
(ďalej len „PSK“ ) 

 a 
 
1.2 Prešovská univerzita v Prešove 
 Sídlo univerzity:  Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov 
 IČO:     17070775 
 Štatutárny zástupca:  Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor 
 Zamestnanec poverený  

odborným a vecným  
plnením dohody:   Mgr. Miloslav Michalko, PhD. 

 (ďalej len „PU“) 
 
(PSK a PU spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci dohody“) 
 
 

Článok 2 
Ciele a účel dohody 

 
2.1 Dohoda sa uzatvára s cieľom zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu zmluvných strán vo vedecko-

výskumnej, vzdelávacej a realizačnej činnosti pri uplatňovaní získaných výsledkov v 
spoločenskej praxi. 

 
2.2 Za konkrétnu spoluprácu zmluvné strany považujú spoločnú účasť na riešení a budovaní 

Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií Prešovského kraja. Spoločným úsilím chcú 
nadviazať na projekt Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou Bankou a Európskou 
komisiou, vďaka ktorému sa na PSK vytvoril Akčný plán - Aktivity 3.1: „Návrh a overenie 
tvorby otvorených dát regiónu a ich publikovanie k podpore analytických a rozhodovacích 
procesov PSK.“ 

 
2.3 Účastníci dohody sa dohodli na vzájomnej participácii v zmysle článku 2.2 a snahe o jeho trvalú 

udržateľnosť vďaka úzkej kooperácii vybraných zamestnancov oboch zmluvných strán, ktorých 
cieľom bude vykonávanie aktivít tak, aby zabezpečili napĺňanie Dohody o vzájomnej 
spolupráci. 

 
 



 
 

 
Článok 3 

Predmet dohody 
 
3.1 Účastníci dohody sa dohodli, že spolupráca sa bude realizovať účelovými a vzájomne 

výhodnými formami medzi konkrétnymi jednotlivcami a kolektívmi zmluvných strán podľa 
povahy spoločných aktivít. 

 
3.2  Účastníci dohody sa dohodli na nasledovných oblastiach a formách spolupráce: 

a) Metodická pomoc pri vytváraní regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI) 
Prešovského kraja. 

b) Poskytnutie technických a personálnych kapacít pre testovanie a nasadenie Open Source 
infraštruktúry geografických informačných systémov (GIS) pre PSK. 

c) Zapojenie študentov univerzity do procesu testovania rSDI, vytvárania geodát či kreovania 
seminárnych a záverečných prác v súčinnosti s potrebami kraja. 

d) Poskytnutie možnosti kontinuálneho preškoľovania v oblasti Open Source GIS technológií, 
a to najmä softvéru QGIS pracovníkmi Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky.  

e) Pomoc Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) pri tvorbe analytických a 
strategických dokumentov PSK s presahom na priestorovo orientované dáta. 

f) Vzájomná propagačná činnosť s cieľom skvalitniť značku Prešovského samosprávneho 
kraja, aj Prešovskej univerzity v Prešove. 

g) Spolupráca pri riešení vedecko-výskumných programov a grantov, vrátane spolupráce so 
spoluriešiteľskými organizáciami doma aj v zahraničí. 

h) Spolupráca pri aplikácii poznatkov v spoločenskej praxi, 
i) Spolupráca pri publikačnej činnosti vyplývajúcej zo spoločných odborných a vedeckých 

aktivít. 
j) Umožnenie odbornej praxe a výučbových aktivít. 
k) Po vzájomnom súhlase možnosť používania zariadení a prístrojov.  

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenie 

 
4.1 Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.  
 
4.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

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

 
4.3 Ďalšie právne vzťahy založené touto dohodou sa riadia ustanoveniami slovenského právneho 

poriadku, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskym 
zákonníkom). 

 
4.4 Jednotlivé články tejto dohody môžu byť podľa potreby doplnené, rozšírené alebo podrobnejšie 

špecifikované formou dodatkov k dohode, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 
 
4.5 Dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s tým, že 

výpovedná lehota je šesť mesiacov. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi 
dohody. 



 
4.6 Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva. 
 
4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak   

súhlasu ju podpisujú. 
 
 
 
 
 
 
V Prešove,  ............................                 V Prešove,  ............................ 
 
Za  PSK:           Za PU v Prešove: 
 
____________________________        _______________________________ 
PaedDr. Milanom Majerským, PhD.,        Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 
predseda                      rektor  
Prešovského samosprávneho kraja        Prešovskej univerzity v Prešov 


