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DODATOK č. 2 

 

 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 

 

medzi: 

 

1. Centrum vedecko-technických informácií SR  

 Sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava 

 IČO:    00 151 882 

Forma:  štátna príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky, ktoré je jej zriaďovateľom 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   SK0581800000007000064743 

 

konajúce prostredníctvom: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ 

  

 

 a 

 

 

2. Slovenská akadémia vied 

Sídlo:   Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 

 IČO:    00037869 

Forma:    štátna rozpočtová organizácia 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   7000008290/8180 

 

konajúca prostredníctvom: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV 

 

  

3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Sídlo:    Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

 IČO:    00397482 

Forma:  verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   SK408800000007000066247 

 

konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. rektorka 

 (ďalej len “SPU NR”) 
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4. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:    Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

 IČO:    00397687 

Forma:  verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   IBAN: SK7981800000007000240727 

 

konajúca prostredníctvom: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor 

 

  

5. Technická univerzita v Košiciach 

Sídlo:    Letná 9, 042 00 Košice 

 IČO:    00 397 610 

Forma:  verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   7000241084/8180 

 

konajúca prostredníctvom: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor 

 

  

6. Technická univerzita vo Zvolene 

Sídlo:    T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 Zvolen 

 IČO:    00397440 

Forma:  verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   IBAN: SK0881800000007000240065 

 

konajúca prostredníctvom: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor 

 

  

7. Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo:    Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 

 IČO:    00397865 

Forma:  verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   7000090650/8180 

 

konajúca prostredníctvom: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
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8. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Sídlo:    Šrobárova 2, 041 80 Košice 

 IČO:    00397768 

Forma:  verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   7000241770/8180 

 

konajúca prostredníctvom: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor 

 

  

 

9. Žilinská univerzita v Žiline 

Sídlo:    Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 IČO:    00397563 

Forma:  verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   IBAN: SK4081800000007000080700 

 

konajúca prostredníctvom: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 

 

 

 (ďalej spoločne označení aj ako „Účastníci združenia“ alebo „Účastníci“). 

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

1. Účastníci združenia dňa 24.8.2015 uzatvorili Zmluvu o Združení Národné centrum transferu 

technológií SR (ďalej „Zmluva o združení“). Predmetom Zmluvy o združení je naplnenie 

spoločného cieľa podpory realizácie transferu technológií (ochrany duševného vlastníctva a jeho 

komercializácie) vedeckovýskumných inštitúcii Slovenskej republiky. 

2. V zmysle ustanovenia článku XV. Záverečné ustanovenia, odseku 15.2 Zmluvy o združení: 

„Všetky zmeny a doplnky zmluvy musia mať písomnú formu, musia byť prijaté jednomyseľnou 

vôľou všetkých účastníkov združenia a byť podpísané všetkými účastníkmi združenia.“ 

3. Účelom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o združení je doplnenie povinnosti Účastníkov 

združenia v čl. V Spôsob výkonu spoločnej činnosti, odsekov 5.3, 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. a 

5.10. o nové odseky 5.3.11, 5.4.11, 5.5.11, 5.6.11, 5.7.11, 5.8.11, 5.9.11, 5.10.11 a 5.3.12, 

5.4.12, 5.5.12, 5.6.12, 5.7.12, 5.8.12, 5.9.12 a 5.10.12. 

 

II. Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XV. Zmluvy o združení dohodli na nasledovnom znení tohto 

Dodatku č. 2, ktorým sa Zmluva o Združení Národné centrum transferu technológií SR mení a dopĺňa 

nasledovne: 
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1.1 Do Článku V. Spôsob výkonu spoločnej činnosti sa dopĺňa bod 5.3.11 v znení:  

- akékoľvek zisky získané v dôsledku podpory a úspešnej komercializácie technológie na 

základe Zmluvy o združení opätovne investovať do svojej hlavnej činnosti, ktorou je 

tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť,  

1.2 Do Článku V. Spôsob výkonu spoločnej činnosti sa dopĺňa bod 5.3.12 v znení:  

- dodržiavať pravidlá platné pre oblasť štátnej pomoci, monitorovať príjmy z hospodárskej 

činnosti v dôsledku podpory a úspešnej komercializácie technológie a zabezpečovať  

monitorovanie podielu hospodárskych a nehospodárskych činností vo vzťahu k transferu 

poznatkov podľa platnej Metodiky preukazovania podmienok štátnej pomoci pre výskumné 

organizácie a výskumné infraštruktúry zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

 

1.3 Do Článku V. Spôsob výkonu spoločnej činnosti sa dopĺňajú body 5.4.11, 5.5.11, 5.6.11, 

5.7.11, 5.8.11, 5.9.11, 5.10.11 v znení: 

- akékoľvek zisky získané v dôsledku podpory a úspešnej komercializácie technológie na 

základe Zmluvy o združení opätovne investovať do svojej hlavnej činnosti, ktorou je 

poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá 

umelecká činnosť,  

 

1.4 Do Článku V. Spôsob výkonu spoločnej činnosti sa dopĺňajú body 5.4.12, 5.5.12, 5.6.12, 

5.7.12, 5.8.12, 5.9.12, 5.10.12 v znení: 

- dodržiavať pravidlá platné pre oblasť štátnej pomoci, monitorovať príjmy z hospodárskej 

činnosti v dôsledku podpory a úspešnej komercializácie technológie a zabezpečovať  

monitorovanie podielu hospodárskych a nehospodárskych činností vo vzťahu k transferu 

poznatkov podľa platnej Metodiky preukazovania podmienok štátnej pomoci pre výskumné 

organizácie a výskumné infraštruktúry zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

 

III. Záverečné ustanovenia 

4. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o združení nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

všetkými  Účastníkmi združenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku 

v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o združení je vyhotovený v devätnástich vyhotoveniach, 

pričom každý z účastníkov združenia dostane dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie bude 

založené v archíve združenia. 

6. Účastníci prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č. 2 k Zmluve o združení, že bol 

spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za 

inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu Dodatku č. 2 známe okolnosti, 

ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 
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V............................. dňa.................  .................................................... 

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 

generálny riaditeľ 
 

 

 

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

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

predseda SAV 
 

 

 

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

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.  

rektorka 
 

 

 

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

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

rektor 
 

 

 

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

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 

rektor 
 

 

 

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

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

rektor 
 

 

 

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

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor 
 

 

 

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

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

rektor 
 

 

 

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

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

rektor 


