Reg.č. 502/2008/SPU

Zmluva o spolupráci
medzi
Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2^ 949 76 Nitra
IČO: 00 397 432
Dotknutá organizačná zložka Fakulta ekonomiky a manažmentu

a
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
IČO: 30 844 878
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zastúpená prof. Ing. Mikulášom
Látečkom, PhD, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre (ďalej FEM SPU v Nitre), zastúpená dekanom, Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom,
PhD. na jednej strane a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR),
zastúpený Dr.h.c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD. na druhej strane, sa dohodli na vzájomnej
spolupráci vo vymedzených oblastiach za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok 1
Oblasti spolupráce
1. NKÚ SR sa na základe tejto zmluvy zaväzuje:
a) umožniť študentom FEM SPU v Nitre prehĺbiť teoretické a získať praktické
skúsenosti v ekonomických a manažérskych oblastiach formou odbornej praxe,
b) spolupracovať pri riešení seminárnych a diplomových prác a poskytnúť odborné
konzultácie vo vybraných oblastiach,
c) participovať na prednáškovej činnosti na FEM SPU v Nitre formou výberových
prednášok,
d) participovať na riešení vybraných vzdelávacích a výskumných projektov, ktoré budú
predmetom záujmu oboch strán,
e) podporovať vzdelávacie a vedecko-výskumné aktivity FEM SPU v Nitre,
f) aktívne pristupovať k riešeniu návrhov FEM SPU v Nitre, týkajúcich sa nových
foriem spolupráce.
2. FEM SPU v Nitre sa na základe tejto zmluvy zaväzuje:
a) podporiť propagáciu NKÚ SR formou uverejnenia obchodného mena, loga, prípadne
ďalších informácií na základe grafických a iných podkladov, poskytnutých NKÚ SR,
na základe osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami,
b) participovať na projektoch praktického riešenia vybraných problémov ekonomickej
a manažérskej praxe, ktoré budú predmetom záujmu oboch strán,

c) vytvoriť časový a fyzický priestor pre aktívne oslovenie študentov fakulty na
informovanie o pracovných možnostiach na NKÚ SR počas „Dňa kariéry“ na FEM
SPU v Nitre.

Článok 2
Finančné podmienky
Každá forma spolupráce bude z hľadiska financovania realizovaná v zmysle osobitne
dohodnutých podmienok.

Článok 3
SpoBočné ustanovenie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky konkrétneho plnenia uvedené včl. 1 budú
bližšie písomne špecifikované pred realizáciou danej formy spolupráce. Spolupráca sa
bude realizovať tak, aby bola prínosom pre obe zmluvné strany.
2. Táto zmluva platí na roky 2009 - 2011 a bude automaticky obnovovaná o jeden
kalendárny rok, ak jedna zo zmluvných strán zmluvu nevypovie písomnou fonnou
najmenej 6 mesiacov vopred.
3. Zmluva bude každoročne vyhodnocovaná komisiou zloženou zo zástupcov oboch
zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Nitre dňa 16. decembra 2008

Za SPI I v Nitre-

prof. ing. Mikuláš Látečka, PhD.
rektor

za NKÚ SR:

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda

za FEM SPU v Nitre:

Dr. h.

prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
dekan
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