
1/5 
 

Zmluva o prevode ochrannej známky 
 v zmysle § 17 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 

(ďalej "Zmluva") 
 
 
uzatvorená medzi 
 
 
Prevodcom práv: 
1.  Jela Lenochová, Mgr., JOURNALISTE STUDIO,  
     Sídlo: Kuklovská 1, 841 04 Bratislava,  
 Zastúpené: Mgr. Jelou Lenochovou  

IČO: 40 967 531 
DIČ: 1024601039 
zapísané v Živnostenskom registri č. 114-25848, 

      Živnostenský list č. Žo-2004/03377/00002 
ďalej "Prevodca práv" 
 
a 
 
Nadobúdateľmi práv: 
 
1. Centrum vedecko-technických informácií SR,  
 Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava,   
 Zastúpené prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. - riaditeľom CVTI SR 
 IČO:  151 882 

IČ DPH:  SK2020798395 
Registrácia: Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva SR 

 ďalej "CVTI SR" 
 
2.  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), združenie 
 Sídlo: Koceľova 15,821 08 Bratislava 
 Zastúpený prof. Ing. Dušanom Petrášom, PhD. – prezidentom ZSVTS 
 IČO: 00 419 109 
 IČ DPH: SK2021091083 
 zapísaný v registri združení Ministerstva vnútra SR reg.č:VVS/1-909/90-130-5 zo 

dňa 1.7.2005 
 ďalej "ZSVTS" 
 
3.  Slovenská akadémia vied  
 Sídlo: Štefánikova 49, 814 38  Bratislava 
 Zastúpená: prof. RNDr. Jaromírom Pastorekom, DrSc. - predsedom 
 IČO: 0037869 
 DIČ: 2020844914 
 ďalej "SAV" 
 
spoločne ďalej "Nadobúdatelia práv" 
 
Prevodca práv a Nadobúdatelia práv spoločne ďalej ako "Zmluvné strany" 
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Článok 1.  
Úvodné ustanovenia 

 
1.1  Prevodca práv má podľa § 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných  známkach 

(ďalej len „zákon č. č. 506/2009 Z. z.“), vlastnícke práva k ochrannej značke Q 
VEDEC ROKA SR (ďalej len "Ochranná známka" alebo "OZ"), ktorá je 
zapísaná Úradom priemyselného vlastníctva SR v registri ochranných známok 
pod č. 225438 zo dňa 14.7.2009. Ochranná známka je zobrazená v Prílohe 1. 

 
1.2  Nadobúdatelia práv sa dohodli, že budú v budúcnosti spoločne organizovať 

súťaž vedcov Slovenskej republiky o ocenenie v kategóriách určených štatútom 
súťaže. Pre súťaž chcú využívať Ochrannú známku Q VEDEC ROKA SR, ktorú 
vlastní Prevodca práv.  

 
 

Článok 2.  
Predmet zmluvy 

 
2.1  Prevodca práv prevádza touto Zmluvou všetky vlastnícke práva k Ochrannej 

známke uvedenej v čl. 1 ods. 1 na Nadobúdateľov práv. Nadobúdatelia práv na 
uvedenú Ochrannú známku majú odo dňa zápisu prevodu práv k Ochrannej 
známke všetky práva majiteľa, najmä: 

 a) právo používať Ochrannú známku pri organizovaní súťaže vedcov SR,  
 b) právo používať Ochrannú známku na obchodných papieroch, v        

   propagačných a inzertných materiáloch,  
 c) právo previesť všetky poskytnuté práva na uvedenú ochrannú známku na iný 

    subjekt a právo poskytnúť inému subjektu práva na používanie uvedenej 
    Ochrannej známky (licencie a sublicencie) v SR a v zahraničí. 

 
2.2 Nadobúdatelia práv nadobúdajú touto zmluvou všetky vlastnícke práva k  

Ochrannej známke rovnakým dielom.  
 
2.3  Nadobúdatelia práv sa zaväzujú prevziať vlastnícke práva k Ochrannej známke 

a zaplatiť Prevodcovi práv dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v 
čl. 4 tejto zmluvy. 

 
2.4  Prevodca práv prehlasuje, že jeho zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a 

že až doteraz neuzatvoril zmluvu o prevode tejto Ocharnnej známky v zmysle 
zákona č. 506/2009 Z. z. so žiadnym subjektom.  

 
 
 

Článok 3.   
Platnosť zmluvy 

 
3.1  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

všetkými zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom 
zápisu prevodu práv na Ochrannú známku do registra ochranných známok 
podľa § 17 ods. 2 zákona č. č. 506/2009 Z. z.  Z. z. 
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Článok 4.  

Odmena a platobné podmienky 
 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdatelia práv zaplatia Prevodcovi práv 

odmenu v celkovej výške 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur) za prevod 
vlastníckych práv k Ochrannej známke. Každý nadobúdateľ uhradí Prevodcovi 
práv jednu tretinu z dohodnutej odmeny. 

 
4.2  Odmena je splatná do 10 dní od zápisu nových nadobúdateľov do registra 

Ochranných známok a bude zaplatená jednorázovo prevodom na bankový účet 
Prevodcu práv vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: 
2562303555/0200. 

  
 
 
 

Článok 5.  
Nadobudnutie vlastníckych práv 

 
5.1 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobudnú Nadobúdatelia práv dňom 

zápisu prevodu práv k Ochrannej známke v prospech Nadobúdateľov práv v 
registri Ochranných známok.  

 
5.2  Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis prevodu práv k Ochrannej známke 

podajú Nadobúdatelia práv spoločne bez zbytočného odkladu. 
 
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky, ktoré súvisia so zmenou 

majiteľov Ochrannej známky, vrátane správneho poplatku za zápis prevodu 
práv k Ochrannej známke,  budú znášať Nadobúdatelia práv rovnakým dielom. 

 
 
 

Článok 6.   
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
6.1 Prevodca práv sa zaväzuje: 

 
      - odovzdať Nadobúdateľom práv originály všetkých dokumentov viažúcich sa  k 

Ochrannej   známke  do 5  dní od účinnosti tejto zmluvy. 
  - že nevstúpi do žiadnych rokovaní vo veci uvedenej Ochrannej známky s   

 akoukoľvek treťou osobou, a to ani v tuzemsku, ani v zahraničí. 
 
6.2   Nadobúdatelia práv sa zaväzujú: 
      - zaplatiť Prevodcovi práv dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v   

 článku 4 tejto Zmluvy, 
 - zaplatiť všetky poplatky spojené so zápisom prevodu práv k Ochrannej 

 známke.  
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Článok 7.  

 
Záverečné ustanovenia 

 
7.1   Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia sa dojednať v písomnej forme a 

musia byť podpísané splnomocnenými osobami. 
 
7.2  Príloha č. 1  tejto Zmluve, má celkom 1 tstranu a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy. 
 
7.3  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán  a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom  vlády Slovenskej 
republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní 
platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

 
7.4  Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k 

informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na 
Úrade vlády Slovenskej republiky. Všetky zúčastnené strany berú na vedomie 
povinnosť druhej strany na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr 
vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dávajú súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

 
7.5 Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, uvedenými v úvode tejto zmluvy a ďalšími súvisiacimi 
právnymi predpismi. 

 
7.6  Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, 

jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich 
pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a 
za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju 
dobrovoľne vlastnoručne podpísali. 

 
7.7  Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená. 
 
7.8  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží  jedno vyhotovenie. Každé vyhotovenie má hodnotu 
originálu. 

 
 
 
Prílohy:  - kópia Osvedčenia o zápise ochrannej známky 
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V Bratislave:…………………………….. 
 
 
Za prevodcu práv: 
 
 
 
……………………………… 
Mgr. Jela Lenochová,  JOURNALISTE STUDIO 
 
 
 
Za nadobúdateľov práv:  
 
 
 
………………..…………………………….. 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ  
Centrum vedecko-technických informácií SR 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident 
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 
 
 
 
 
……………………………………………… 
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda 
Slovenská akadémia vied       
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