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Dohoda o spolupráci

L

Zmluvné strany

Mestská

čast'

Košice - Juh

Smetanova 4, 040 79 Košice
zastúpená starostom JUDr. Jaroslavom Hlinkom
IČO: OO 691046

a

Univerzita veterinárského lekárstva v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice
zastúpená rektorom prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD.
IČO: 00397474

II.
Cieľ dohody
Cieľom

tejto dohody je vytvorenie zmluvného rámca pre rozvíjanie

medzi a Mestskou časťou Košice-

Juh a Univerzitou veterinárskeho

v oblastiach záujmu oboch zmluvných strán

vzťahov

a spolupráce

lekárstva v Košiciach

na princípoch korektnosti, ústretovosti a

vzájomnej prospešnosti.

III.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je dlhodobá spolupráca oboch

stráu v oblastiach

spoločného

záujmu, orientovaná na nasledujúce oblasti a formy
l.Šírenie osvety medzi obyvatel'mi MČ , majitel'mi a chovatel'mi domácich zvierat,
najma psov, rozširovaním obzoru poznatkov o zásadách držania, chovu a starostlivosti
o psov v územnom obvode mestskej

časti

a pozdvihnutie odborného povedomia

majitel'ov psov v oblasti kynológie:

a) spolupráca a aktívna

účasť

odborníkov, lektorov

,vyučujúcich

a študentov

UVL s MČ Košice - Juh na akciách organizovaných mestskou časťou (prednášky, besedy
a neformálne stretnutia s občanmi (zameraných na rôzne oblasti veterinárskej medicíny ,
veterinárnu legislatívu,

atď.,

b) uverejňovanie odborných i

náučno

- populárnych príspevkov pedagógov

a doktorandov UVL v časopise Južan - periodiku vydávanom

MČ, zameraných

na problematiku veterinárnej legislatívy, choroby psov a ich prevenciu, zoonózy- choroby
spoločné

pre

človeka

i zvieratá, ochranu životného prostredia,

c) spolupráca MČ s Kynologickým klubom pri UVL pri organizovaní akcií pre
širšiu kynologickú verejnosť v územnom obvode MČ, neformálne odborné poradenstvo pri
výchove a výcviku psov ako i pri riešeni niektorých otázok súvisiacich s realizáciou VZN
MČ o podmienkach držania a chovu psov,

d) propagácia činnosti Kynologického klubu UVL Mestskou časťou Košice-Juh

2.Prepojenie
kynológia)

výchovnovzdelávacieho

procesu

univerzity

s praktickým využitím vedomostí študentov

(štndijného
účasťou

programu

na aktivitách

usporiadaných MČ:
a) účasť študentov UVL ŠP Kynológia na aktivitách organizovaných MČ
zameraných na

oblasť

univerzitou vymedzený

kyuológie s cieľom
počet

prax , resp. stáž predpísaná

hodín

účasti

učebnými

precvičovať

daný študijný predmet,

pričom

sa započíta študentom ako absolvovaná odborná

pláumi na príslušný akademický rok (kynologické

stáže),
b) informovanie akademickej obce UVL o akciách MČ vo vymedzenej oblasti
vyvesením
UVL.

informačných

plagátov na pôde UVL a propagáciou týchto akcií medzi študentmi

3. Realizácia cieľov a aktivít vymenovaných v bode l a 2

čl.

IITtejto dohody sa uskutoční na

základe konkrétnych dohovorov medzi kompetentnými zamestnancami UVL a MČ Košice Juh.

IV.
Záverečné

ustanovenia

1.Táto dohoda sa stáva platnou dňom jej podpisu obomi stranami dohody.
2.Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.Dohoduje možné

ukončiť:

a) písomnou dohodou strán
b) písomnou výpoveďou v 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od 1.
mesiaca nasledujúceho po jej
4.Akékoľvek

číslovaných

dňa

doručení

dodatky a doplnky k tejto dohode sú možné len vo forme písomných,

dodatkov, podpísaných obomi stranami dohody.

5.Dohoda j e vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo strán dohody dostane po dva
exempláre.
6.Strany dohody vyhlasujú, že svoju vôľu prejavili slobodne, vážne
obsahom dohody po jej

JUDr. Jaroslav Hliuka
starosta

prečítaní

,určito

súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

a zrozumiteľne, s

