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m vedecko-technick ch informácií sR
ká cesta 8/A, 81 1 04 Bratislava

uzatvorená y zmysle ust.
v znení

Názov:
Sídlo:
Kronaj ťrc i pro stredníctvo m :

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Prár,na forma:

(d'alej ako ..CVTI SR")

a

\azor,:
Sídlo:
Štatut árny orgán:
tČo:
DIČ:
Ban}ior-é spoj enie:
IBA\:
Prár,na forma:

DOHODA O SPOLUPRACI
269 ods" 2 a nasl. Obchodného zákonníka č.513 ll99l Zb.

neskorších predpisov (ďalej len ,,Dohoda")
medzi:

centrum vedecko-technick ch informácií sR
Lamačská cesta 8/A, 81 1 04 Bralislava
prof. PharmDr. JánKyselovič, CSc., geoerálny riacliteť
00 151 882
20207 98395
Štátna pokladnica
SK05 81 80 0000 0070 000 6 47 43
štátna príspevková organizácia, zríaďovateťa Ministerstvo
školsťr,a, \,ed},, t,yskumu a špo,rtu SR

Kl,sucká knižnica ,, Čadci
Ul. 17. novembra 1258, O22 01 .Čadca
PhDr. Janka Bírová, riad-itel'!<a

36145068
2021435625
Štatna pokladnica
SK70 81 80 0000 0070 0048 1352
verej ná príspevková organ izácía

(d'alej ako .,Kysucká knižnica v Čadci")

(CVTI SR a Kysucká knižnic v Čadci ďalej spolu ako ,,zmluvné strany" alebo jednotlil,o
,,zmluvná strana")

čHnok I
úvodné ustanovenia

CVTI SR je národn;im informačn; m centrom a špecializovanou vedeckou kniŤricou
Slovenskej republiky, zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodn}ch,
ekonomick ch a humanitnych vied a poskytovanie verejn; ch informačn ch služieb.
CVTI SR poslcytuje komplexné knižničné, informačné a rešeršné služby z domácich i
zahrantčnych'databaz a využívaním domácich a medzinárodnych knižničn ch a
informačn; ch systémov a sietí. CVTI SR v srilade so svojím poslaním sa podieťa na
informačnom zabezpeéeni zátmetov štátnej vednej a technickej politiky.
,CVTI zabezpeěuje ďalšie vzdelávanie knižničn; clr a informačn;fch pracovníkov a vydáva
informačné dokumenty. CVTI SR sa zričastňuje na príprave koncepčn ,ch a normatívnych
materiálov pre oblasť knihovníctva a vedeck; ch informácíi a poskyuje metodické a
poradenské služby v oblasti technickl ch knižníc a informačn; ch stredísk na Slovensku.
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4. CVTI SR vykonáva vedeckovyskumnri činnosť v oblasti informačn; ch, riadiacich a

prieskumoa ch systémov so zameraním na riadenie vedeckovyskumnej činnosti, mediálnu
komunikáciu a knižniěno-informačné činnosti. CVTI SR je v;fskumnym a koncepčn; m
pracoviskom v oblasti rozvoja a prognózovania školstva, tvorby koncepcie regionálneho,
vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, q skumu rezortu, starostlivosti o mládež,
šport, prevenciu a ekonomiky vzdelávarna.

5. Kysucká knižnica v Čadci je kulfuma avzdelávacia ustanovizei, právnická osoba, ktorá
získava, sprac va, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničn fond a poskytuje
knižnično-informaěné služby v regióne Kysuce.

6. Kysucká knižnica v Čadci poskytuje zék|adné knižnično-informačné služby a špeciálne
knižniěno-informaěné služby vrátane prístupu k vonkajším informačn}m zdrojom,
organizuje a uskutočňuje kultrirno-vzdelávacie aktivity, participuje na plnení loh tozvoja
kultťrrno - spoloč enského života re giónu Kysuce.
Kl,sucká kniznica r, Čadci utvára a sprístupňuje regionálrre bibliografické a faktografické
Crtab,áz1 a koordinuie bibliografickri činnost' r, regióne Kysuce.

Clánok II
Predmet Dohodr,

l::::-:: -:-. ] -.-. -:,. '3 :::'=,.::-:: s.l:t;:eh,-r odhodlania oboch zmlu,i,n_vch strán
::.: . -:: j- . 

,, :: :_, ,. ::' : :,-:3 ,,-. ]]-1,. ;i- , <::.. ::acl r na:leduiucich oblastiach:
: :::a-, :::_!: _ 

-, 
-_:= 

1,':--_:.e' Š:::c,, i3 r_..j.'3,,.i]lii 1iteratur1,.
: z::tz;tče:_:e Jigitalizacie. kompiexného spracovania. online spnstupnenia a

archir,ácie dokumentov z tbndov Kl,suckej knižnica v Čadci,
c) sprevádzkovanie digitálrrej krrižrice ajej sprístrtpnenie pre čitatel'ov Kysuckjj

knižnice v Čadci,
d) realizácia odbornjch semináror,. rvorkshopov a odborn. ch konferencií,
: z;bez:ečo,, a:|e ce].T žil tTtného r zdelár ania zanrestnallcov Ki,suckej knižnice l, Čadci

::: s,.:::::;],. ur:.-. kL:z.T v reslizor an} ch CYTI SR.
_ s::.s:_::_:'.=:: l:eC:-lienvcir e]ektronick}ch intbrmačnj,ch zdrojov používateťom

Ki s:.-...:, .*:::z:rice r Čadci.
J lt]]-.ůii s r'bulgl,anim a prer,ádzliou kreatíi,nej dielne Fablab,
l, z:pďenie Ki suckej knižnce r, Čadci do ďalších projektov realizovan; ch

nlinistersn,om školsn,a a CVTI SR.
i t prer'ádlior anie knižnično-informačnych služieb CVTI SR v priestoroďr" Kysuckej

knižnice v Čadci.
j) zabezpečovanie ďalších činností spojen ch so zabezpečovaním knižnično-

informaěnych služieb,
k) technického zabezpečenia knižnično-informačnych služieb CVTI SR v priestoroch

Kysuckej knižnice v Čadci,
l) komplexného zabezpečovania rea|izácie nor". ch knižnično-informačn; ch služieb,
m) vzniku aprevádzky študovní CVTI SR v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci,
n) spolupráce na tvorbe metodic ch a koncepčn ch materiálov v oblasti identifikácie a

realizácie nov ch modelov poskytovania knižnično-informačn; ch služieb,
o) dosahovania in;fch spoločn}ch cieťov oboch zmluvn}ch strán, ktoré budri vo verejnom

záujme.

Clánok III
Zfi;ázky a formy spolupráce zmluvnych strán

)
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Obe zmluvné strany zrealizl,$ aktivity, ktoré sri predmetom tejto Doho<ly bližšie uvedené
v bode 1. písmenácha) až o) tejto Dohody bezodplatne.
Kysucká knižnica v Čadci s hlasí s t}m, že pre využívanie niektorych knižnično-
informačnych služieb CVTI SR bude musieť bť jej používateť zaregistrovan aj ako
používateť CVTI SR.
Kysucká knižnica v Čadci poskytne svojim používateťom nevyhnutnri sričinnosť pri ich
registrácii do knižnice CVTI SR.
Zmluvnéstrany sa dohodli na spoločnom marketingu všetk ch spoloěne dosiahrrut ch
v; sledkov.
CVTI SR sa zavánlje bezplatne rcalizovať všetky činnosti, ktoré s preclmetom plnenia
tejto Dohodydo 3 1.12.2023.

p.á.:ull'n""1,1|I",,,

_. Znluvné stranv sa zaliizujťr rlnaložit'potrebné risilie pre naplnenie tejto Dohody.
] Z::.:r:.é s:::n1 sa zarázuju vzájomne sa informovať o priebehu plneniatejto Dohody a

::3:::],,:= ::eš::' a:::Cne prot,lémr,. ktoré sa dotikajr1 oblasti spolupráce vymedzenej
-::,::.-:, :.,:: J..:cji. D:.ej sa z::r]urné stran\ zar-žujťr posfupovat' pri plnení tejto
] . : . :,. -. ]::__,s.: :-.::_.. ;: ::á,,:,. ;h ::eip:s..r .

-, :.. --,_-.= s::::.,. }; zJ'. jž_'_ z.:ez::;::. ..;i:3lu intbrnrácií. ktoré si za učelonr plnenia
:.:,,l...-. ,, :-_,. s_: _s:J:.--,..:_: :3':o Doh..i} posklrnu a r,lhlasujri. že zachovajri
:--_;-__.,.:s: :, ,,še:-<,,.-:i::::-o::r:ácia":. k:oré požíiaiu ochranu podl'a prár,nr-ch predpisov.
.rirr 3i r:-^ičaniir,,-rsl' o inlbrmáciách. ktoré b1, mohli blt' dór,ernymi. Za dóvemri
intbrmáciu sa pre učely tejto Dohody považuju akékoťvek informácie, o ktor". ch sa
zmlurmé strany dozvedia v rámci plneniazáv'ázlŘov, alebo v stivislosti s nimi. Všetky
nosiče informácií a spósoby vzdialeného prístupu k informáciám s zmluvné strany
nor inné chránit' pred ich stratou. poškodením. odcudzením. zničením, nedovolen rn
].'Z1]],]Zt]'.':ll:l. rozŠ:rovaním alebo inim neoprár,neni,m použitínr, Spdstupnenie a
',.,-j:'. 

"::: il:onrác:í. ktore su predmetom tejto Dohodr,. r,o svoj prospech, alebo v
::.-s:ť.-: -,i:::ch ostib S3 ptrr.ažuje Sa pontŠenie povinnosti ochrany informácií a
z:ci.r'. =ia mičanlir osti podl'a teito Dohodi,. Kazdá zmluvná strana v plnom rozsahu
zt'dpt.r edá za škodu spósobenu druhej zmluvnej strane alebo tretínr osobťlrn, ktoru
spÓsobí porušením zál,iizku mlčanlivosti. Povinnost' rnlčanlivosti trvá aj po zániku
učinnosti tejto Dohod1,.

,+. Zmluvné strany sri povinné oznámit' zmenu ridajov uveden}ch pri označení'zmluvn; ch
strán ako i zodpovednej osoby druhej zmluvnej strane.

5. Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznátmenia (ďalej len ,,oználneniď') budťr medzi
zmluvn}mi stranami zabezpeěované listami doručen; mi poštou, osobne alebo e-mailom,
pokiať v tejto Dohode nie je pre určité oznámenie vyhradená len určitá fornra doručenia.
Ak bolo oznánrenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, r, ktorom ho adresát
Prevzal alebo odmietol prevziať, alebo v ktor;f máme uplynie odberná lehota pre
vYzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmlurmej straneo alebo v ktor| je
na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateťrre zamestnancom pošiy
vYznaČená poznárnka, že ,,adtesát sa odsťahoval", ,,adresát je nez,nárny" alebo' iná
poznámka podobrrého vyznamu.

čtánok v
Zodpovedné osoby

1. Osobouzodpovednou v zmysle tejto Dohody zaCYTI SR je:

a
J
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5.



ť
meno. priezr-isko: Mgr. Tomáš Fiala
funkcia: vedrici odboru knižnično-informačn ch služieb
tel. č. / e-mail: 02169 253 146 / tomas.fiala@cvtisr.sk

2. Osobou zodpovednou v zmysle tejto Dohody za Kysuckri knižnicu v Čadci je:
meno, priezvisko: PhDr. Janka Bírová
tel.ě./e-mail: 0915572250ljanka.birova@kniznica-cadca.sk

článokVI
Skončenie Dohody

t

Zmluvné strany móžu vypovedať Dohodu bez uvedenia dóvodu. V; povedná doba je l
(jeden) mesiac a začne p]ynrit prvYm dňom kalendárneho mesiaca nasledujriceho po
doručení písomnej v povede druhej zmluvnej strane.
Trito Dohodu je možné ukončiťvájomnou písomnou dohodou zmluvn}ch strán.
\edodžanie ustanovení tejto Dohod1, a porušovanie právnych predpisov móže bY' na
odsrup,enie odDohod1, druhou zrnluvnou stranou. odstupenie je ričinné doručením
::*,,,nrého .ť*.tuFrenia dn.rhei zrnlur-nej strane. tjmto dňom sa Dohoda zrušuje.
Tl:" }t':"ť'ie,.]zetltrená na dobu určitir_ t. j. do momenfu splneniavšetk ch závázkov

Clánok \-II
zár,erďné ustanovenia

Dohoda nadobrida platrrosť dňom jej podpisu štafutárnymi ásfupcami oboch zmluvrr; ch
strán a ričinnosť dňom nasledujricim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri znrlítv,
ktory vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
Obsah tejto Dohod1, je možné zmenit' len formou písomnych dodatkov, ktoré pre svoju
plamost' rržaduj u suh] as štarutárnl,ch zá sfu pcav oboch zrrrlul,nych stran.
\- prlpade. že nieL-toré ustanovenie tejto Dohod1, je alebo sa stane neplatn m, ostatné
1_1-.-13ntr\ ťDia DohoC1, nie su touto neplatnosťou dotknuté a ostá\,aj v platnosti. Namiesto
neplatneho tstanovenia sa vaah1 zrrrlurnjch strán upravené touto zmluvou budri
}Travr-l\, al pd s l ušnlmi p l atnlmi prárnlmi predp i smi.
PÉr a a povinnosti rr,slorne neupravené touto Dohodou sa riadia pdslušn mi
u-stanoveniami zákona č. 5l3 l99l Zb. Obchodnj, zákonník v znení neskorších predpisov
a ostatní,ch prárnl,ch predpisov Slovenskej republiky.
Zmlurné stftrn}- rl,hlasuju. že si Dohodu precl jej podpísaním preěítali, jej obsahu
porozumeli a na znak srihlasu s jej obsahom ju podpísali.
Dohoda je rrpracovaná r, štlT och rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktor ch dostane
každá zrnlur-ná strana dva rovnopisy.
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V Bratislave. dňa r ZCZ4 V Čadci, dňa 06. O4.2O2t

ni.

PhDr. Janka Bírová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

Za C\ITI


