ZMLUVA
O SPOLUPRÁCI PRI ORGANIZÁCII VZDELÁVACÍCH
A KULTÚRNYCH AKTIVÍT REALIZOVANÝCH
ZMLUVNÝMI STRANAMI

I. ZMLUVNÉ STRANY
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17
080 01 Prešov
v zastúpení : Mgr. Viliamom Kolivoškom, riaditeľom Hvezdárne a planetária
v Prešove
a
Katedra fyziky, matematiky a techniky
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. Novembra 1
081 16 Prešov
v zastúpení : Dr. h.c. doc. PaedDr. Vladimírom Šebeňom, PhD., vedúcim Katedry
fyziky, matematiky a techniky Fakulty prírodných a humanitných vied Prešovskej
univerzity v Prešove

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci :

II.PREDMET ZMLUVY

1. Zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci, súvisiacej s odbornou prípravou
študentov v podmienkach
špecializovaného astronomického zariadenia. Hvezdáreň
a planetárium v Prešove (ďalej HaP) a Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU
(ďalej KFMaT FPHV PU) sa na základe tejto zmluvy zaväzujú k realizácii aktivít,
konkretizovaných v jednotlivých bodoch tejto zmluvy.
2. Zoznam aktivít HaP (na základe aktuálnych potrieb KF FPHV PU) pre vopred dohodnuté
skupinové návštevy študentov v rámci vyučovania:
a) Pozorovanie slnečnej atmosféry
- hlavný ďalekohľad HaP (prednáška, praktické cvičenia )
b) Základná orientácia na hviezdnej oblohe (súhvezdia, objekty)
- planetárium (prednáška).
c) Ročné obdobia na hviezdnej oblohe
- planetárium (program podľa výberu zo série Jarná – Zimná obloha )
d) Astrofyzika
- planetárium (program Hviezdy nášho neba)
e) Astronomické súradnice a práca s astronomickou ročenkou
- planetárium (prednáška, praktické cvičenia)
f) Astronomické prístroje
- prednášková sieň (prednáška Najväčšie ďalekohľady sveta)
g) Hudba pod hviezdnou oblohou
- planetárium (program podľa výberu zo série hudobných prezentácií)
3. HaP v Prešove poskytne konzultácie podľa individuálnych potrieb študentov.
4. HaP v Prešove sa zaväzuje, že pre KFMaT FPHV PU poskytne svoje programové,
technické a priestorové vybavenie pre účely usporadúvania konferencií a študijných pobytov
zahraničných študentov v zmysle dotvorenia programovej náplne účastníkov takýchto
podujatí.
5. Na základe žiadosti HaP zabezpečí KFMT FHPV PU propagáciu aktivít HaP v Prešove
medzi študentmi KFMT a FHPV PU pre prípadné individuálne návštevy mimo vyučovania.
HaP poskytne KFMT všetky potrebné informácie a podklady nevyhnutné k zabezpečeniu
propagácie aktivít HaP.

III. INÉ DOHOVORY
1. Zmluvne strany sa dohodli na vzájomnej účasti na vybraných vzdelávacích aktivitách
(semináre, konferencie a p.)
2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na iba nefinančných formách v reciprocite
poskytovaných služieb.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú k tomu, že sa budú v dohodnutom predstihu informovať
o svojich vzájomných nárokoch, požiadavkách a prekážkach v plnení úloh vo vzťahu
k vymedzeným aktivitám.
4. Zmluvné strany sa týmto dohodli na vzájomnom uvádzaní v profiloch svojej činnosti.

IV. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
Táto zmluva sa uzatvára na 2 roky s termínom začiatku platnosti od podpisu zmluvy.

V Prešove 1.2.2013

..........................................
Mgr. Viliam Kolivoška
riaditeľ HaP v Prešove

................................................
Dr.h.c., doc., PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
vedúci KF FPHV PU v Prešove

