
Dodatok č. 1  

 

k 

 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ EXPERTNÝCH PODPORNÝCH SLUŽIEB 

uzatvorená podľa ustanovenia § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

  

uzavretej dňa 23. 5. 2013 

 

 

Zmluvné strany: 

 

1) Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied 
štatutárny zástupca: doc. Ing. Miroslav Boča, PhD., riaditeľ 

sídlo:   Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 45 

IČO:   00586919  

DIČ:   2020830691 

IČ DPH:   SK2020830691 

  

(ďalej len „Prijímateľ služieb“) 

 

a 

 

2) Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

štatutárny zástupca:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

IČO:   00151882 

DIČ:   2020798395 

IČ DPH:   SK2020798395 

 

(ďalej len „Poskytovateľ služieb“)  

 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných služieb 

(ďalej len „Zmluva“). 

 

I.  

 

Článok VII. Zmluvy sa dopĺňa o nasledujúci bod: 
 
 

22. Prijímateľ služieb sa zaväzuje uvádzať pri každej prezentácii alebo propagácii 

technológií a iných predmetov duševného vlastníctva, ku ktorým boli poskytnuté 

Služby alebo ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutými Službami, na verejnosti 

informáciu, že proces transferu daného predmetu duševného vlastníctva bol podporený 

Centrom vedecko-technických informácií SR. Prezentáciou a propagáciou na účely 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=3142


tohto článku Zmluvy sa rozumie najmä tlačová správa, správa v tlačových a 

elektronických médiách, vrátane periodickej a neperiodickej tlače a prezentácia na 

seminároch a výstavách. 

 

II.  

 

1. Ostatné náležitosti Zmluvy o poskytovaní expertných služieb zo dňa 23. 5. 2013 

ostávajú bez zmeny.  

 

2. Tento Dodatok je spracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom každé má platnosť 

originálu. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia. 

 

3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku v súlade s platnou právnou 

úpravou platnou na území SR. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho 

podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po 

zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 

 

V ................... dňa ......................... V Bratislave dňa ........................ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.         prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

                     riaditeľ                 generálny riaditeľ 

     Ústav anorganickej chémie                          Centrum vedecko-technických informácií  

      Slovenskej akadémie vied               Slovenskej republiky 

               

                Prijímateľ služieb            Poskytovateľ služieb 

 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=3142

