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DODATOK č. 1 
 k Zmluve o združení Národné centrum transferu technológií SR 

 

uzavretej podľa §829 až §841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 27 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 

Zmeny a doplnenia zmluvy 

 

 

Zmluva o Združení Národné centrum transferu technológií SR zo dňa 24.8.2015 sa týmto dodatkom 

mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1.1 Znenie bodov 5.3.9, 5.4.9, 5.5.9, 5.6.9, 5.7.9, 5.8.9, 5.9.9 a 5.10.9 Článku V. - Spôsob výkonu 

spoločnej činnosti sa mení nasledovne: 

 

„odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie technológie podporenej z Patentového 

fondu poplatok vo výške 10% z príjmov z komercializácie tejto technológie do Patentového fondu za 

účelom prispenia k dosiahnutiu dlhodobej samo financovateľnosti Patentového fondu (poplatok je 

bližšie špecifikovaný v internom predpise združenia č. 008/KKAS/2016).“ 

 

1.2 Do Článku V. - Spôsob výkonu spoločnej činnosti sa dopĺňajú body 5.2.10, 5.3.10, 5.4.10, 5.5.10, 

5.6.10, 5.7.10, 5.8.10, 5.9.10, 5.10.10 v znení: 

 

„zabezpečiť náležitým spôsobom mlčanlivosť svojich splnomocnených a poverených zástupcov 

pôsobiacich v orgánoch združenia (predsedníctvo a komisie) a všetkých osôb, ktoré na základe 

pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu s účastníkom prídu do styku s činnosťou 

združenia o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s výkonom činností v rámci združenia 

dozvedia, predovšetkým takých, ktoré by mohli ohroziť práva a právom chránené záujmy účastníkov, 

najmä skutočnosti súvisiace s využívaním duševného vlastníctva.“ 

 

1.3 Do Článku XII. - Komisia pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológii sa 

dopĺňa bod 12.3.10 v znení: 

 

„vznášanie požiadaviek členmi komisie na účastníka – CVTI SR za účelom poskytnutia podpory 

v procese transferu technológií v zmysle bodu 5.2.9 Zmluvy v mene účastníka združenia, ktorého 

člen komisie zastupuje (tzv. expertné podporné služby). CVTI SR môže za účelom vznášania týchto 

požiadaviek stanoviť štandardizovaný  postup  s možnosťou využitia softvérového nástroja. 

Povinnosti zúčastnených strán pri poskytovaní podpory v procese transferu technológií v zmysle 

bodu 5.2.9 Zmluvy (expertných podporných služieb) budú upravené v osobitnom internom predpise.“ 
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1.4 V Článku XIV. - Spôsob rozdelenia hlasov v odborných komisiách sa mení bod 14.4 nasledovne 

(celé nové znenie): 

  

Po uplynutí I. etapy podľa bodu 14.2 a 14.3 sa na nasledujúce obdobie (ďalej len „II. etapa“) váha 

hlasov členov odborných komisií prerozdelí nasledovne: 

 

 CVTI SR   - 350  

ostatní účastníci - váha hlasu zodpovedá súčtu statickej a dynamickej zložky 

 

Statická zložka váhy hlasu ys je pre všetkých účastníkov rovnaká, pričom zodpovedá rovnomernému 

prerozdeleniu polovice váhy hlasov určených pre ostatných účastníkov (325) 

 

𝑦𝑠 =  
325

𝑁
 

 

N - počet všetkých účastníkov združenia (okrem CVTI SR). 

 

Dynamická zložka váhy hlasu je špecifická pre každého účastníka a určuje sa podľa pomeru počtu 

udelených patentov jednotlivému účastníkovi združenia k počtu všetkých patentov udelených 

všetkým účastníkom združenia. Váha hlasov sa určuje na základe počtu patentov udelených 

účastníkom Združenia v priebehu 5 kalendárnych rokov, ktoré predchádzali roku, v ktorom sa 

určovanie váhy hlasov uskutočňuje. 

 

Určenie dynamickej zložky váhy hlasu jednotlivého člena účastníka je vyjadrené vzťahom: 

 

𝑦1 = 325 ∙
𝑥1

∑ 𝑥𝑛
𝑁
𝑛=1

 

 

x1 - počet udelených patentov účastníka,  

N - počet všetkých účastníkov združenia (okrem CVTI SR) 

 

Dynamická zložka váhy hlasu účastníka sa zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo tak, aby sa súčet 

dynamických zložiek všetkých účastníkov rovnal 325. Nahor sa zaokrúhľuje dynamická zložka váhy 

hlasov tých účastníkov, ktorým prislúcha y menšie ako ys  a nadol tých, ktorým prislúcha y väčšie 

ako ys. 

 

Ak sa súčet dynamických zložiek všetkých účastníkov po zaokrúhlení váhy hlasov účastníkov 

patriacich do 1. skupiny (y < ys) nahor a váhy hlasov účastníkov  patriacich do 2. skupiny (y > ys) 

nadol rovná viac ako 325, postupne sa z dosiahnutej váhy hlasu každého účastníka patriaceho do 2. 

skupiny odpočíta 1, pričom sa začína účastníkom s najväčšou váhou hlasu a ďalej sa pokračuje 

účastníkmi  s menšou váhou hlasov. Odpočítavanie môže byť i opakované a  ukončí sa až po 

dosiahnutí súčtu dynamických zložiek všetkých účastníkov na úrovni 325.  

 

Ak sa súčet dynamických zložiek všetkých účastníkov po zaokrúhlení váhy hlasov účastníkov 

patriacich do 1. skupiny (y < ys) nahor a váhy hlasov účastníkov  patriacich do 2. skupiny (y > ys) 

nadol rovná menej ako 325, postupne sa k dosiahnutej váhe hlasu každého účastníka patriaceho do 

1. skupiny pripočíta 1, pričom sa začína účastníkom  s najmenšou váhou hlasu a postupne sa 

pokračuje ďalej účastníkmi s väčšou váhou hlasov. Pripočítavanie sa ukončí vtedy, keď sa súčet 

dynamických zložiek všetkých účastníkov rovná 325. Pripočítavanie môže byť i opakované a  ukončí 

sa až po dosiahnutí súčtu dynamických zložiek všetkých účastníkov na úrovni 325 
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V prípade, ak účastník združenia disponuje majetkovými právami k patentu v spoluvlastníctve s 

treťou osobou, takýto patent sa pre účely výpočtu váhy hlasu považuje za jeden patent. 

 

V prípade, že viacerí účastníci združenia disponujú majetkovými právami k patentu v spoločnom 

spoluvlastníctve, pre účely výpočtu váhy hlasu si každý účastník zaráta takýto patent ako jeden 

patent. 

 

1.5 Znenie bodu 14.5 Článku XIV. Sa mení nasledovne: 

 

Váha hlasu sa stanoví Správcom združenia vždy do 15. januára pre daný rok na základe údajov o 

počte udelených patentov podľa bodu 14.4. Zmluvy, ktoré správcovi poskytnú účastníci. Táto váha 

hlasu sa bude používať v relevantných orgánoch združenia v danom roku. Správca združenia 

informáciu o prislúchajúcej váhe hlasu pre daný rok rozpošle zástupcom účastníkov v združení, 

prípadne zverejní na web stránke NCTT SR prístupnej iba pre zástupcov účastníkov združenia. 

Správca združenia preskúma skutočnosť o udelení patentov v údajoch, ktoré mu účastníci predložili. 

  

1.6 Tento dodatok je vyhotovený v  devätnástich vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov združenia  

dostane dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie bude založené v archíve združenia. 

 

1.7 Ako prejav súhlasu s celým obsahom tohoto dodatku potvrdili ho účastníci svojimi podpismi. 

 

 

 

 

V........................... dňa................. 

 

 

 

 

V........................... dňa................. 

 

 

 

 

V........................... dňa................. 

 

 

 

 

 

 

...........................................      

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 

generálny riaditeľ CVTI SR 

 

 

........................................... 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., 

predseda SAV 

 

 

........................................... 

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., 

rektorka SPU NR 
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V........................... dňa................. 

 

 

 

 

V........................... dňa................. 

 

 

 

 

V........................... dňa................. 

 

 

 

 

V........................... dňa................. 

 

 

 

 

V........................... dňa................. 

 

 

 

 

V........................... dňa................. 

 

 

 

........................................... 

prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., 

rektor STU BA 

 

 

........................................... 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., 

rektor TUKE 

 

 

........................................... 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., 

rektor TUZVO 

 

 

........................................... 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,   

rektor UK BA 

 

 

........................................... 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 

rektor UPJŠ 

 

 

........................................... 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., 

rektor ŽU 


