
Zmluva o spolupráci 
 
 
 
1)     zamestnanec:                 Ing. Helena Ďurovčíková   
        rodné číslo:                        
        dátum narodenia:               
        miesto narodenia:             
        trvalý pobyt:                   Prídavková 9, 841 06 Bratislava   
        číslo OP:                           

 
a 
 

  2)  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
       štatutárny zástupca:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
       sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
       IČO:   00151882 
       IČ DPH:   SK2020798395 
       číslo účtu:   7000064743/8180, Štátna pokladnica 
       (ďalej len „CVTI SR“) 
 
 
 
 

PREAMBULA 
 
CVTI SR implementuje národný projekt „Národná infraštruktúra pre podporu transferu 
technológií na Slovensku – NITT SK“, ktorého cieľom je okrem iného poskytovať pod-
poru v proce transferu technológií vysokým školám a vedeckovýskumným pracoviskám 
financovaným z verejných zdrojov. Jednou z jeho úloh je zabezpečenie členstva CVTI 
SR, resp. jeho zamestnancov v medzinárodných organizáciách pre oblasť transferu 
technológií. Takouto organizáciou je aj LES ČR (Licensing Executives Society), ktorá 
pre svojich členov ponúka  možnosť vzájomnej výmeny odborných znalostí z oblasti li-
cencovania a transferu technológií, zaradenie do medzinárodnej siete odborníkov, za-
oberajúcich sa komerčným využívaním duševného vlastníctva, možnosť zapojiť sa do 
činnosti medzinárodných pracovných skupín a prístup do knižnice s odbornou literatú-
rou. Za účelom zabezpečenia realizácie tejto úlohy uzatvárajú zmluvné  strany túto        
 
 
 

ZMLUVU O SPOLUPRÁCI: 
 
 
 
 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je aktívna spolupráca a účasť zamestnanca na všetkých dohod-
nutých aktivitách, ktoré vyplývajú z členstva CVTI SR v organizácii LES ČR. 
 



 
II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1/ CVTI SR sa zaväzuje  financovať z prostriedkov národného  projektu NITT SK 
členské poplatky, potrebné na úhradu členstva v organizácii LES ČR. 

 
2/ Zamestnanec sa zaväzuje: 

- využívať informácie a skúsenosti získané členstvom v LES ČR  v prospech im-
plementácie národného projektu NITT SK a v rámci neho pôsobiť v pozícii od-
borného konzultanta pre CVTI SR v prospech budovania Národného systému 
pre podporu transferu technológií na Slovensku. 

- vystupovať na pôde LES ČR a podujatiach, ktoré LES ČR organizuje pre svojich 
členov v mene CVTI SR, a v mene projektu NITT SK. 

 
 

III. Doba trvania zmluvy 

1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády SR. 

2/ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od jej podpísania do 31. 12. 2014. 
 
 

IV.  Ukončenie zmluvy 

Uvedenú zmluvu je možné kedykoľvek zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
 
 

V. Záverečné ustanovenia 
1/    Zmeny jednotlivých ustanovení zmluvy môžu byť dohodnuté len vo forme písom-

ných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
2/ Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží dve (2) vyhotovenia. 
 
 
 
V Bratislave dňa ........................ V Bratislave dňa ........................ 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 
         CVTI SR 
 
Súčasťou tejto zmluvy je Príloha 1 (Žiadosť zamestnanca o vyslovenie súhlasu zamest-
návateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti) 


