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Dodatok č. 1 

 

k Zmluve o spolupráci uzavretej dňa 8.11.2013 medzi zmluvnými stranami: 

 

1) Univerzita Komenského v Bratislave 
štatutárny zástupca: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor 

sídlo:   Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16 

IČO:   00397865 

IČ DPH:   SK2020845332 

(ďalej len „UK“) 

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 

(ďalej len „CVTI SR“) 

(ďalej len „Zmluva“). 

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci: 

I. 

PREAMBULA Zmluvy sa mení nasledovne: 

Na základe rokovaní s Centrom transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré 

zabezpečuje nakladanie s duševným vlastníctvom a komercializáciu predmetov duševného vlastníctva 

UK, a teda transfer technológií, CVTI SR vstúpi do procesu zabezpečenia priemyselnoprávnej ochrany 

vynálezov vytvorených na UK. 

UK po využití práva podľa ustanovenia § 11, ods.3 zák. č. 435/2001 Z. z. patentového zákona v znení 

neskorších predpisov, získala právo na riešenie prislúchajúce k predmetu duševného vlastníctva 

, ktorého pôvodcami sú 

Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. a Mgr. Klaudia Jakusová, PhD. ,  nahláseného dňa 10.5.2013 

(ďalej len „Vynález“). 

CVTI SR implementuje národný projekt „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku – NITT SK“, ktorého cieľom je okrem iného poskytovať podporu v procesoch transferu 

technológií, vrátane zabezpečenia ochrany duševného vlastníctva. V rámci aktivít projektu CVTI SR 

bezodplatne poskytne UK konzultačné služby a odborné výkony súvisiace s patentovou ochranou a s 

komercializáciou, ako sú náklady na patentových zástupcov, licenčných poradcov, príprava zmlúv 

a podobne, ako aj služby súvisiace s poskytovaním prístupu k špecializovaným databázam, rešerš na 

stav techniky pre účely posúdenia novosti riešenia. Z účelovo pridelených prostriedkov na podporu 

transferu technológií zabezpečí CVTI SR financovanie prihlasovacích a súvisiacich poplatkov 

patentovej prihlášky. 

Za účelom zabezpečenia ochrany duševného vlastníctva UK a s cieľom jeho komerčného zhodnotenia, 

uzatvárajú zmluvné strany túto 



2/2 

 

II. 

1/ Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

2/ Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

dva (2) rovnopisy. 

3/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

 

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

 

____________________________   ____________________________ 

   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,      prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  

         rektor UK generálny riaditeľ CVTI SR 




