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Dohoda o splnomocnení 
 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Centrum vedecko-technických informácií SR  

 Sídlo:  Lamačská cesta 8/A, 811 04 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: SK05 8180 0000 0070 0006 4743 
 

konajúce prostredníctvom: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 
  
 (ďalej len “CVTI SR”)  
 
 a 
 
2. Slovenská akadémia vied 

Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
 IČO:  00037869 

Forma:  štátna rozpočtová organizácia 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 Číslo účtu: 
 

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

(ďalej len “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:  
 

konajúca prostredníctvom: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. rektor 
  

(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: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor 
 
 (ďalej len “STU BA”) 
 
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. Ing. Anton Čižmár, PhD., rektor 
 
 (ďalej len “TUKE”) 
 
6. Technická univerzita vo Zvolene 

Sídlo:  T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 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: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor 
 
 (ďalej len “TUZVO”) 
 
7. Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo:  Šafárikovo nám. 6, 818 06 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. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor 
 
 (ďalej len “UK BA”) 
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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. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor 
 
 (ďalej len “UPJŠ”) 
 
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: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektor 
 
 (ďalej len “ŽU”) 
 

(CVTI SR, SAV, SPU NR, STU BA, TUKE, TUZVO, UK BA, UPJŠ, ŽU ďalej spoločne 
označení aj ako „účastníci združenia“ alebo „účastníci“).  

 

Článok I. - Úvodné ustanovenia 

1. Účastníci podpísali Zmluvu o združení – Národné centrum transferu technológií SR 
(ďalej len „Zmluva“). 

2. Účastníci združenia sa v bode 11.1 Zmluvy dohodli splnomocniť CVTI SR ako 
správcu združenia na zabezpečenie bežných činnosti združenia. 

 
Článok II. – Splnomocnenie 

 
1. V súlade s dohodou obsiahnutou v čl. XI. Zmluvy  týmto ostatní účastníci združenia   
                                                                     splnomocňujú 

účastníka CVTI SR (ako správcu združenia), aby na základe Zmluvy a v súlade s ňou 
zabezpečoval bežnú činnosť združenia a vykonával činnosti uvedené v čl. II bode 2 
tejto dohody. 

  
2. CVTI SR je v súlade s čl. II  bodom 1 tejto dohody v spojení s ćl. XI Zmluvy 

oprávnený:   
2.1 vykonávať správu prostriedkov a majetku získaného činnosťou združenia, 

 2.2 vykonávať správu a riadenie Patentového fondu, 
 2.3 po odsúhlasení príslušným orgánom združenia  a v súlade so Zmluvou  
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uzatvárať zmluvné vzťahy v mene účastníkov združenia, 
 2.4 zabezpečovať plnenia rozhodnutí predsedníctva združenia, 

2.5 po odsúhlasení príslušným orgánom združenia  a v súlade so Zmluvou  
zabezpečiť a administrovať poskytnutie prostriedkov účastníkovi združenia  
z Patentového fondu, 

2.6 po odsúhlasení príslušným orgánom združenia a v súlade so Zmluvou  
Zabezpečiť a administrovať poskytnutie prostriedkov neúčastníkovi  
združenia z Patentového fondu, 

2.7 zabezpečiť technickú a administratívnu prevádzku  združenia, 
2.8 viesť zoznam účastníkov združenia a váhy hlasov jednotlivých členov 

odborných komisií (vrátane prípadnej priebežnej aktualizácie), 
2.9 vykonávať úlohy v rozsahu poverenia predsedníctva podľa bodu 10.8. Zmluvy. 

 
Článok III. – Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Účastníci súhlasia,  že CVTI SR je oprávnený pri výkone činností použiť na plnenie 

čiastkových úloh svojich zamestnancov. 

2. CVTI SR splnomocnenie prijíma a zaväzuje sa konať výlučne v rozsahu práv 
a povinností uvedených v Zmluve a tejto dohode.  

3. CVTI SR sa zaväzuje, že v prípade, ak poruší ustanovenie čl. II bodu 2.3 tejto dohody 
a z tohto dôvodu vznikne združeniu a/alebo niektorému účastníkovi združenia (okrem 
CVTI SR) voči tretej osobe povinnosť niečo plniť, zaväzuje sa CVTI SR takúto 
povinnosť splniť sám. 

 
4.  Dohoda sa vyhotovuje v desiatich vyhotoveniach z ktorých CVTI SR prináležia dve 

vyhotovenia a ostatní účastníci obdržia pod jednom vyhotovení. 
 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

...........................................      

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

generálny riaditeľ CVTI SR 

 

 

........................................... 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

predseda SAV 

 

 

........................................... 
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Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 

rektor SPU NR 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

........................................... 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., 

rektor STU BA 

 

 

........................................... 

Dr.h.c., prof. Ing. Anton Čižmár, PhD., 

rektor TUKE 

 

 

........................................... 

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., 

rektor TUZVO 

 

 

........................................... 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,   

rektor UK BA 

 

 

........................................... 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., 

rektor UPJŠ 

 

 

........................................... 

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., 

rektorka ŽU 
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