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Zmluva o poskytnutí služby 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako 

výsledok prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Sídlo: Tr. A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra 
IČO: 00 397 482 
Štatutárny orgán: Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: 
DIČ: 2021252827 
Osoba poverená komunikovať s dodávateľom počas plnenia zmluvy a prevziať  predmet zmluvy:  
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 
Ďalej v texte len objednávateľ 
 
 
Dodávateľ: 
Obchodné meno: Centrum vedecko-technických informácií SR 
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO: 00151882 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743 
ĎIČ: 2020798395 
Zapísaný v živnostenskom/obchodnom registri : - 
Reg.č. - 
Osoba poverená komunikovať s objednávateľom počas plnenia zmluvy a  odovzdať  predmet zmluvy:  
Mgr. Miroslav Kubiš 
Ďalej v texte len dodávateľ a spolu s objednávateľom aj ako zmluvné strany 
 

Článok 2 
Predmet a účel  zmluvy 

 
2.1 Predmetom   tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi s riadnou odbornou 
 starostlivosťou služby spojené s vypracovaním dokumentu, ktorý bude   predstavovať   manuál 
 interných procesov objednávateľa pre ochranu,  riadenie a komercializáciu duševného vlastníctva 
 ako výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti  získaných v rámci vedecko – výskumného   centra   
 AgroBioTech v Nitre, ďalej v texte aj ako dokument, resp. predmet zmluvy. 
2.2 Dokument bude vstupným návodom pre prípravu konkrétnych interných noriem, pričom bude 
 obsahovať minimálne nasledovné obsahové časti: 
 1.  Úvod  

-  Manažérske zhrnutie pozostávajúce z hlavných záverov a zistení 

-  Ciele a obsah dokumentu  

-  Základné závery z analýzy skutkového stavu a potenciálu AgroBioTech Centra v oblasti  

 ochrany duševného vlastníctva 

-  Definície pojmov a foriem duševného vlastníctva 

 2.  Analýza skutkového stavu a potenciálu centra v oblasti ochrany duševného   
  vlastníctva 
  2.1.  Definovanie metodiky pre hodnotenie stavu a potenciálu v oblasti ochrany  
   duševného vlastníctva AgroBioTech Centra 
  2.2  Základné zistenia z analýzy potenciálu AgroBioTech centra v oblasti ochrany  
    duševného  vlastníctva, vrátane odporučenia ďalšieho postupu s ohľadom na  
    duševné vlastníctvo, ako aj  popularizáciu výsledkov výskumu a vývoja. 
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 3.  Obsahový návrh na interné politiky duševného vlastníctva: 
  3.1.  Vlastnícke práva 

- Právne predpisy SR pre oblasť duševného  vlastníctva v súvislosti s aktivitami  

  AgroBioTech  Centra 

- Kto je vlastníkom práv na predmety priemyselného vlastníctva vyplývajúcich zo 

   zamestnaneckého pomeru zamestnancov inštitúcií tvoriacich AgroBioTech  

  Centrum? 

  Táto kapitola musí odpovedať definovať vlastnícky vzťah k výsledkom výskumu 

   a vývoja v rámci AgroBioTech Centra pri zohľadnení nasledovných   

   otázok: 

- Zdroj finančných prostriedkov použitých pri objavoch/vynálezoch? 

- Podmienky všetkých zmlúv upravujúcich vytvorenie duševného vlastníctva? 

- Aký je zamestnanecký status vynálezcov v čase vytvorenia duševného  

   vlastníctva? 

- Kto vlastní práva k vynálezom vytvorených počas výkonu poradenskej činnosti? 

- Úprava práv iných vedeckých pracovníkov, alebo pracovníkov pochádzajúcich  

  z iných inštitúcií, ktorí sa podieľali na vytvorení vynálezu? 

- Súčasná úprava práv doktorandov, ktorí sa podieľali na vytvorení vynálezu? 

  3.2.  Zásady politiky nahlasovania  

- Kedy sa je potrebné vynález nahlásiť (rozdiely medzi USA a Európou)?  

- Čo nahlasovanie vynálezu obnáša? 

- Ako vieme, že objav je možné kvalifikovať ako vynález? 

3.3.  Delenie výnosu a vlastníckych práv s vedcami  

-  Príjem z komercializácie vynálezu a jeho rozdelenie  

-  Odmena pôvodcovi  

- Spolupráca s inými vedeckými organizáciami a podnikateľskou sférou  

- Výber vhodnej schémy na zdieľanie príjmov z komercializácie vynálezu  

- Spôsob distribúcie príjmov v prípade viacerých vynálezcov alebo viacerých  

  vynálezov zahrnutých v jednej licencii 

3.4.  Politika a zásady vstupovania do firiem  

3.5.  Politiky oblasti konfliktu záujmov  

- Definovanie konfliktu záujmov? 

- Poradenstvo v oblasti konfliktu záujmov? 

- Princípy a procedúry zamerané na predchádzanie konfliktu záujmov? 

- Príklady konfliktu záujmov v prípade recenzentov a školiteľov? 

- Príklady konfliktu záujmov v prípade protichodných záväzkov 

3.6.  Porušenie práv a povinností zmluvných strán  

- Rôzne druhy sankcií zahrnutých v licenčných zmluvách pre prípad nedodržania 

   podmienok  komercionalizácie 

3.7.  Zásady o vynálezoch pri špeciálnych projektoch / situáciách  

- Zásady v prípade sponzorovaného výskumu? 

- Zásady v prípade poskytovania poradenskej činnosti? 

- Zásady v prípade akademického plateného voľna („sabbatical“)? 

- Zásady v prípade spolupráce s kolegami z iných inštitúcií? 

- Zásady v prípade študentov, ktorí sa podieľali na výsledku projektov? 

  3.8.  Práca s externými dodávateľmi  

- Kritéria pri výbere patentového právnika: 

-  Technická expertíza 

-  Právna prax 

-  Kvalita služieb zákazníkom 
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-  Vykonanie kontroly v oblasti konfliktu záujmov 

-  Veľkosť firmy a jej poloha 

-  Medzinárodné skúsenosti 

- Kritéria pri výbere právneho zástupcu/advokáta 

- Kritéria pri výbere dodávateľa zmluvného výskumu 

- Kritéria pri výbere iných externých dodávateľov (zadefinovať) 

3.9.  Politika neexkluzívnych licencií  

- Možnosť poskytnúť neexkluzívne licencie potencionálnym záujemcov závisí od: 

-  Očakávania vynálezcu 

-  Snaha o dosiahnutie rovnováhy zo strany Centra pre transfer technológií medzi 

 záujmom vynálezcu o rýchlu komercionalizáciu a verejným blahom pri 

 súčasnom sledovaní vlastných cieľov 

- Použitie neexkluzívnych licencií v nasledujúcich prípadoch: 

-  Široký rozsah použitia, možnosť použitia vo viacerých odvetviach priemyslu 

-  Tzv. „základné patenty“, ktoré sú nevyhnutné pre využitie v iných technológiách 

-  Potenciál stať sa priemyselných štandardom  

  3.10.  Správa a uchovávanie dokumentov  

- Presná špecifikácia kategórií, v rámci ktorých sú dokumenty uchovávané: 

-   Marketing, Patenty, Licencie, Príjmy, Vedecké Dáta, Finančné údaje 

- Analýza zmluvných záväzkov partnerov AgroBioTech Centra vo vzťahu  

   k zamýšľanej internej politike na správu a uchovávanie dokumentov 

- Rôzna úroveň detailov o informáciách nachádzajúcich sa databázach Centra  

  pre transfer technológií 

- Spôsob akým sa vyžaduje prístup k patentovým a iným dokumentom  

4.   Licenčný proces  
4.1.  Nahlasovanie vynálezu  

4.2.  Počiatočné ohodnotenie  

- charakteristika základných kritérií a postupov, podľa ktorých sa bude   

  postupovať pri  počiatočnom hodnotení potenciálu vynálezu 

- vrátane predstavenia technológie, jej posúdenia a rozhodnutia pre ďalšiu fázu  

  procesu 

4.3.  Komerčné ohodnotenie  

- charakteristika základných kritérií a postupov, podľa ktorých sa bude   

 postupovať pri   posudzovaní možného komerčného úspechu vynálezu 

- posudzovanie prebieha z pohľadu komerčného uplatnenia technológie a jej  

  aplikácií, možných trhov, konkurencie a potenciálnych zákazníkov 

- posudzujú sa aj možné bariéry pre uplatnenie technológie na trhu 

- odhaduje sa doba návratnosti investícii 

- finálne poúdenie technológie 

4.4.  Vrátenie sprístupnených objavov / vynálezov 

- stanovenie základných podmienok, za akých sa môže Centrum pre transfer  

   technológií rozhodnúť vrátiť  sprístupnený vynález späť pôvodcovi,   

  v prípade že sa rozhodne v procese  komercializácie ďalej nepokračovať  

- existencia ďalších alternatív pre prihlasovateľa / majiteľa patentu v prípade  

   nepokračovania v procese komercionalizácie prostredníctvom CTT: ponuka  

  licencie cez Úrad priemyselného vlastníctva SR,  predaj patentu  alebo zmluva   

  o know-how 

4.5.  Ochrana  

-     Zabezpečenie ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva 

-     Udržiavanie ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva 
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-     Vymáhanie ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva 

4.6.  Marketing  

-  marketingové rozhodnutia súvisiace s uplatnením technológie napr. formou  

    start-upu alebo   licencovaním firemného partnera 

-  výhody / nevýhody jednotlivých riešení 

-  vznikajúce záväzky a povinné náležitosti procesu 

4.7.  Licenčné zmluvy  

-   Postup pri vyjednávaní 

-   Práva a povinnosti majiteľa licencie  

-   Finančné parametre  

4.8.  Udržovanie licencie  

2.3. Predpokladaný rozsah: maximálne 1000/jeden tisíc/ osobohodín 

2.4 Dodávateľ spracuje a objednávateľovi odovzdá predmet zmluvy: 

 a) 4 (štyri) vyhotovenia v listinnej forme, 

 b) 2 (dve) vyhotovenia v elektronickej forme na CD nosiči.  

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje za  poskytnutý predmet zmluvy  zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu. 

 
Článok 3 

Lehota a miesto plnenia 
 
3.1 Dodávateľ  odovzdá objednávateľovi kompletný predmet zmluvy do 30 pracovných dní odo dňa 
 pričom, je povinný: 
 -  predložiť objednávateľovi návrh dokumentu do 20 pracovných dní odo dňa  účinnosti tejto  
  zmluvy, 
 - zapracovať pripomienky objednávateľa k návrhu dokumentu do 3 pracovných dní odo dňa  
 ich predloženia; objednávateľ sa písomne vyjadrí k návrhu dokumentu najneskôr do 3   
 pracovných dní odo dňa jeho doručenia, 
 - prerokovať s objednávateľom dokument so zapracovanými pripomienkami do 2   
 pracovných dní 
 - spracovať a odovzdať čistopis dokumentu do 2 pracovných dní. 
3.2 Miesto plnenia:  sídlo objednávateľa v Nitre. 
3.3 O odovzdaní a prevzatí  predmetu zmluvy  spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán  preberací 
 protokol  v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 3 dostane  objednávateľ a jedno  dodávateľ. 
3.4 Pre prípad omeškania  dodávateľa s odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi, dohodli 
 zmluvné strany pokutu vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny za každý kalendárny deň omeškania.  

 
Článok 4 

Cena a platobné podmienky 
 
4.1 Zmluvné  strany dohodli cenu za predmet zmluvy vo  výške 
 a) pevná   jednotková hodinová cena v € bez DPH 19,50 
     a pevná  jednotková hodinová cena v € s DPH 23,40 
 b) maximálna cena za predpokladaný počet hodín 1000 v  € bez  DPH 19 500,00 
     a maximálna cena za predpokladaný počet hodín 1000 € s DPH 23 400,00  
4.2 Objednávateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutú cenu na základe faktúry – daňového dokladu. 
 Právo vystaviť faktúru vznikne dodávateľovi najskôr v deň prevzatia predmetu  zmluvy 
 objednávateľom a podpísaním preberacieho protokolu. 
  Vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti daňového doklady a obsahovať minimálne:  

- obchodné meno a sídlo dodávateľa, 
- IČO dodávateľa,   
- DIČ  dodávateľa, 
- IČ DPH dodávateľa 
- Obchodné meno a sídlo objednávateľa,  
- IČO objednávateľa, 
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- DIČ objednávateľa, 
- číslo zmluvy,  
- číslo faktúry,  
- deň odoslania faktúry,  
- označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná,  
- názov poskytovanej služby,  
- preberací protokol s výkazom odpracovaných hodín 
- výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, 
- názov projektu - Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“,  
- kód ITMS projektu: 26220220180,  
- podpis oprávnenej osoby. 
Pokiaľ faktúra nebude mať   dohodnuté obsahové náležitosti objednávateľ ju vráti dodávateľovi na 
prepracovanie bez zaplatenia. 

4.3 Zmluvné strany dohodli lehotu splatnosti faktúry v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
 doručenia  objednávateľovi. 
4.4 Peňažný záväzok objednávateľa je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu  v prospech 
 účtu dodávateľa. 
4.5 Pre prípad omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej faktúry, dohodli zmluvné  strany 
 úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. 
 

Článok 5 
Osobitné podmienky poskytnutia služby 

 
5.1 Predmet zmluvy sa dodáva  v rámci štrukturálnych fondov EÚ,  a preto sa dodávateľ   zaväzuje strpieť 
 výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom plnenia počas  platnosti a účinnosti 
 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako NFP),  
 ktoré  má objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom NFP, t.j. Ministerstvom školstva, vedy, 
 výskumu a športu SR a to oprávnenými  osobami v zmysle článku 12  Všeobecných zmluvných 
 podmienok ( príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP), ktorými sú najmä 

  a) poskytovateľ  NFP a ním poverené osoby, 
  b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán  
    a ním  poverené osoby, 
  c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
  d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
  e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi  
   predpismi  SR a EÚ 
   a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5.2 Dodávateľ sa zaväzuje , že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy bude  postupovať s odbornou 
 starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa. 
5.3 Objednávateľ má právo prezrieť dodaný predmet zmluvy . Ak má predmet zmluvy   technické resp. 

právne vady, je objednávateľ oprávnený ho písomne reklamovať a dodávateľ  je povinný  
5.4 bezodplatne vady odstrániť  bez zbytočného odkladu po ich zistení. 
5.5 Pokiaľ oprávnene reklamované vady zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni, je objednávateľ 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a pre tento prípad dohodli zmluvné strany povinnosť dodávateľa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokuto vo výške 300,00€ do 14 kalendárnych dní odo  dňa doručenia 
vyúčtovania zmluvnej pokuty. 

5.6 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy  dňom jeho prevzatia a momentom 
prevzatia prechádza na neho aj nebezpečenstvo škody. 

 
Článok 6 

Záverečné  ustanovenia 
 

6.1  Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy.  Vzájomné 
 vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia predovšetkým  ustanoveniami 
 Obchodného zákonníka  ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi  predpismi a normami. 

6.2  Zmena ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy môže byť vykonaná len formou dodatku k tejto 
 zmluve podpísaného oboma stranami. 
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6.3  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva  je 
 v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení 
 niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  povinne zverejňovanou zmluvou,  

6.4  ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom  nasledujúcim 
 po dni jej zverejnenia v uvedenom registri. Za zverejnenie  zmluvy zodpovedá  objednávateľ 
 a dodávateľ  s jej zverejnením súhlasí. 

6.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch,  z ktorých tri vyhotovenia dostane objednávateľ  
 a jedno vyhotovenie dodávateľ. 

 
V Nitre, dňa:                                                                         V Bratislave dňa: 

 
  Za objednávateľa:                                Za dodávateľa: 
 
  
 
 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.     ...............................................  
                   rektor                  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
            generálny riaditeľ CVTI SR 
 

 
 

 




