
ZMLUVA O ZDRUŽENÍ  
Národné centrum transferu technológii SR 

 
uzavretá podľa §829 až §841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov a § 27 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
medzi: 

 
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: SK0581800000007000064743 
 

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: 
 

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: 
 

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: 
 

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: 
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konajúca prostredníctvom: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 

rektor 
 
 (ďalej len “UK BA”) 
 
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: 
 

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 
 
1.1 Účastníci združenia touto zmluvou zakladajú združenie, ktoré 

nemá právnu subjektivitu a nezapisuje sa do obchodného alebo 
iného registra. 

 
1.2 Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci združenia zaviazaní 

spoločne a nerozdielne. 
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1.3 Združenia sa zakladá na dobu neurčitú a zaniknúť môže iba 
v súlade s touto zmluvou alebo z dôvodov uvedených v platnom 
právnom predpise. 

 
 

Článok II. - Účel združenia 
 
2.1 Účastníci združenia, ktorými sú právnické osoby 

vedeckovýskumného zamerania z verejnej sféry so sídlom  na 
území Slovenskej republiky, sa na naplnenie spoločného cieľa 
podpory realizácie transferu technológií (ochrany duševného 
vlastníctva a jeho komercializácie) vedeckovýskumných inštitúcii 
Slovenskej republiky združili za účelom vytvorenia a dosiahnutia 
dlhodobej samo financovateľnosti a trvalej udržateľnosti systému 
podpory transferu technológii prostredníctvom vytvorenia 
a fungovania spoločného Patentového fondu a za účelom 
zabezpečiť účastníkom združenia, a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve aj tretím osobám, efektívnu podporu, najmä pri: 
2.1.1 ochrane duševného vlastníctva (ďalej len „DV“), v procese 

transferu technológií (ďalej len „TT“) a pri komerčnom využití 
výsledkov výskumu, vývoja a inovácií, ktoré vznikli pri plnení 
pracovných alebo študijných povinností zamestnancov a 
študentov účastníkov združenia, 

2.1.2 zlepšovaní podmienok transferu výstupov 
vedeckovýskumnej činnosti do praxe a s tým súvisiacou 
ochranou DV na verejných vedeckovýskumných inštitúciách,  

2.1.3 zlepšovaní legislatívneho prostredia v Slovenskej republike 
za účelom zefektívnenia možností realizovať TT, 

2.1.4 vzájomnej výmene informácii pri realizácii činností podľa 
bodov 2.1.1 až 2.1.3. 

 (ďalej len "spoločná činnosť" alebo „spoločné činnosti“). 
 
2.2 V rámci spoločnej činnosti sa účastníci združenia dohodli, že 

činnosť združenia bude zabezpečovaná najmä prostredníctvom 
týchto činností: 
2.2.1 vytvorenie a správa Patentového fondu v súlade s článkom 

VII., 
2.2.2 vedenie databázy DV vedeckovýskumných inštitúcii SR 

a sprístupňovanie tejto databázy verejnosti, 
2.2.3 zabezpečenie poskytovania podpory v procese transferu 

technológii, 
2.2.4 vedenie zoznamu expertov v oblasti TT, 
2.2.5 kooperácia a networking v rámci SR, 
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2.2.6 monitorovanie prostredia, potrieb a prínosov podpory TT 
a komunikácia výstupov na národnej úrovni s cieľom 
zlepšovať prostredie pre TT, 

2.2.7 medzinárodný networking a propagácia výsledkov činností 
vedeckovýskumných inštitúcii SR a chráneného DV, 

2.2.8 organizácia podujatí zameraných na networking 
a propagáciu výsledkov spoločnej činnosti, 

2.2.9 realizácia ďalších činností neuvedených v bodoch 2.2.1 až 
2.2.8, na ktorých sa účastníci združenia dohodnú, ak to 
bude prospešné pre plnenie účelu združenia a realizáciu 
spoločnej činnosti. 

 
2.3 Na spoločnej činnosti sa budú jednotliví účastníci podieľať 

v rozsahu stanovenom touto zmluvou, pokiaľ sa v jednotlivých 
prípadoch nedohodnú na inej forme participácie, alebo sa k inej 
forme participácie  dobrovoľne nezaviažu (nie však v rozpore 
s oprávnenými záujmami ostatných účastníkov združenia). 

 
2.4 Spoločná činnosť bude realizovaná prostredníctvom orgánov podľa 

čl. X., ktoré sa účastníci združenia rozhodli vytvoriť pre jeho lepšie 
fungovanie.  

 
2.5 Združenie sa nezakladá za účelom dosahovania zisku, ale na 

podporu účastníkov združenia a prípadne tretích osôb 
vedeckovýskumného zamerania z verejnej sféry so sídlom  na 
území Slovenskej republiky.  

 
2.6 Pri výkone spoločnej činnosti majú záujmy účastníkov združenia 

prednosť pred záujmami tretích osôb. Ak nebude stanovené alebo 
dohodnuté inak, účastníkom združenia budú služby združenia 
poskytované bezodplatne. 

2.7 Každý účastník združenia má právo sa zúčastňovať akcií alebo 
podujatí, ktoré organizuje alebo na ktorých organizácii sa podieľa 
združenie. V prípade, ak bude účasť obmedzená počtom 
účastníkov, je každý účastník oprávnený nominovať najmenej 
jedného svojho zástupcu (podľa podmienok konkrétneho podujatia 
alebo podmienok stanovených usporiadateľom). Ak účastníkovi 
združenia vzniknú v súvislosti s účasťou na takomto podujatí 
náklady, je povinný ich sám znášať, pokiaľ nebude vopred 
dohodnuté, že náklady budú uhradené z prostriedkov združenia, 
alebo iných prostriedkov poskytnutých v prospech združenia (napr. 
v súlade s bodom 5.2.9).  
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Článok III. - Názov združenia 

3.1 Účastníci sa dohodli, že pri výkone spoločnej činnosti podľa tejto 
zmluvy budú používať názov združenia:  
„Národné centrum transferu technológii SR“  skrátene  „NCTT SR“. 

 
 

Článok IV. - Sídlo združenia 
 
4.1 Sídlom združenia je: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, 
 Slovenská republika. 

 
 

Článok V. - Spôsob výkonu spoločnej činnosti 
 
5.1 Účastníci združenia sa zaväzujú prispieť k plneniu účelu tohto 

združenia v rozsahu stanovenom touto zmluvou, a to jednak 
svojou činnosťou prostredníctvom určených zástupcov, a tiež 
prostredníctvom peňažných alebo nepeňažných plnení.  

 
5.2 Centrum vedecko-technických informácií SR sa zaväzuje: 

5.2.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 
orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.2.2 v súlade so svojím štatútom, ktorý ho zaväzuje podporovať 
realizáciu transferu technológií na slovenských verejných 
vedecko-výskumných inštitúciách, vyčleniť z účelových 
prostriedkov svojho rozpočtu určených na podporu TT 
peňažné prostriedky vo výške 10.000,- EUR a tieto 
poskytnúť v prospech združenia za účelom vytvorenia 
Patentového fondu podľa čl. VII., a to do 90 dní od podpisu 
tejto zmluvy, 

5.2.3 pokiaľ to bude potrebné a nebudú tomu brániť vlastné 
prevádzkové alebo rozpočtové dôvody, každoročne vložiť 
do združenia z účelových prostriedkov svojho rozpočtu 
určených na podporu TT primeraný príspevok na činnosť 
Patentového fondu, 

5.2.4 zabezpečiť, prostredníctvom vlastných alebo externých 
personálnych kapacít administratívne a ekonomické 
fungovanie združenia a znášať náklady s tým spojené, 

5.2.5 poskytnúť priestory a technické vybavenie na výkon 
činností združenia  a jeho orgánov, 

5.2.6 vhodným spôsobom propagovať združenie a v primeranej 
miere znášať náklady s tým spojené, 

5.2.7 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí a schváli, 

5.2.8 vykonávať správu peňažných prostriedkov, ktoré združenie 
nadobudne svojou činnosťou, 

5.2.9 pokiaľ to bude možné, poskytovať členom združenia 
dostupnú podporu pri plnení ich záujmov zhodných 
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s účelom tejto zmluvy, a jej financovanie zo zdrojov 
nepochádzajúcich z prostriedkov združenia, ale z 
prostriedkov, ktorými CVTI SR bude disponovať v rámci 
vlastnej činnosti (napr., prostriedky zo schválených 
projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ v čase 
podpisu tejto zmluvy z Európskeho fondu pre obnovu 
a rozvoj v rámci Operačného programu Výskum a vývoj 
alebo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie 
pre programové obdobie 2014 - 2020), pokiaľ to účel 
použitia zdrojov umožní. 

 
5.3 Slovenská akadémia vied sa zaväzuje: 

5.3.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 
orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.3.2. vyčleniť zo svojich rozpočtových prostriedkov peňažné 
prostriedky vo výške 500,00,- EUR a tieto vložiť do 
združenia, 

5.3.3 vhodným spôsobom propagovať združenie pri výkone 
vlastnej činnosti, 

5.3.4 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí, 

5.3.5 poskytnúť peniaze alebo inú majetkovú hodnotu, ak sa 
k ich  poskytnutiu dobrovoľne zaviaže alebo ak ich  
poskytne na činnosť združenia, 

5.3.6 znášať akékoľvek vlastné náklady (vecné i personálne), 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s podieľaním sa na činnosti 
združenia, 

5.3.7 vykonávať vo svojej pôsobnosti evaluáciu vznikajúceho 
duševného vlastníctva a k relevantným výstupom si 
uplatňovať právo na riešenie, 

5.3.8 zabezpečovať priemyselno-právnu ochranu k predmetom 
duševného vlastníctva, ku ktorým sa uplatnilo právo na 
riešenie a realizovať ich komercializáciu s primeranou 
odbornou starostlivosťou a podľa najlepších zásad 
realizácie transferu technológií, 

5.3.9 odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie 
technológie podporenej z Patentového fondu poplatok 
bližšie určený v písomnom dodatku k tejto zmluve (nie 
však vyšší ako 10% z príjmov z komercializácie) do 
Patentového fondu za účelom prispenia k dosiahnutiu 
dlhodobej samofinancovateľnosti Patentového fondu. 

 
5.4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa zaväzuje: 

5.4.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 
orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.4.2. vyčleniť zo svojich rozpočtových prostriedkov peňažné 
prostriedky vo výške 500,00,- EUR a tieto vložiť do 
združenia, 
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5.4.3 vhodným spôsobom propagovať združenie pri výkone 
vlastnej činnosti, 

5.4.4 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí, 

5.4.5 poskytnúť peniaze alebo inú majetkovú hodnotu, ak sa 
k ich poskytnutiu dobrovoľne zaviaže alebo ak ich  
poskytne na činnosť združenia, 

5.4.6 znášať akékoľvek vlastné náklady (vecné i personálne), 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s podieľaním sa na činnosti 
združenia, 

5.4.7 vykonávať vo svojej pôsobnosti evaluáciu vznikajúceho 
duševného vlastníctva a k relevantným výstupom si 
uplatňovať právo na riešenie, 

5.4.8 zabezpečovať priemyselno-právnu ochranu k predmetom 
duševného vlastníctva, ku ktorým sa uplatnilo právo na 
riešenie a realizovať ich komercializáciu s primeranou 
odbornou starostlivosťou a podľa najlepších zásad 
realizácie transferu technológií, 

5.4.9 odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie 
technológie podporenej z Patentového fondu poplatok 
bližšie určený v písomnom dodatku k tejto zmluve (nie 
však vyšší ako 10% z príjmov z komercializácie) do 
Patentového fondu za účelom prispenia k dosiahnutiu 
dlhodobej samofinancovateľnosti Patentového fondu. 

 
 

5.5 Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaväzuje: 
5.5.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 

orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.5.2. vyčleniť zo svojich rozpočtových prostriedkov peňažné 
prostriedky vo výške 500,00,- EUR a tieto vložiť do 
združenia, 

5.5.3 vhodným spôsobom propagovať združenie pri výkone 
vlastnej činnosti, 

5.5.4 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí, 

5.5.5 poskytnúť peniaze alebo inú majetkovú hodnotu, ak sa 
k ich poskytnutiu dobrovoľne zaviaže alebo ak ich  
poskytne na činnosť združenia, 

5.5.6 znášať akékoľvek vlastné náklady (vecné i personálne), 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s podieľaním sa na činnosti 
združenia, 

5.5.7 vykonávať vo svojej pôsobnosti evaluáciu vznikajúceho 
duševného vlastníctva a k relevantným výstupom si 
uplatňovať právo na riešenie, 

5.5.8 zabezpečovať priemyselno-právnu ochranu k predmetom 
duševného vlastníctva, ku ktorým sa uplatnilo právo na 
riešenie a realizovať ich komercializáciu s primeranou 
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odbornou starostlivosťou a podľa najlepších zásad 
realizácie transferu technológií, 

5.5.9 odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie 
technológie podporenej z Patentového fondu poplatok 
bližšie určený v písomnom dodatku k tejto zmluve (nie 
však vyšší ako 10% z príjmov z komercializácie) do 
Patentového fondu za účelom prispenia k dosiahnutiu 
dlhodobej samofinancovateľnosti Patentového fondu. 

 
 

5.6 Technická univerzita v Košiciach sa zaväzuje: 
5.6.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 

orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.6.2. vyčleniť zo svojich rozpočtových prostriedkov peňažné 
prostriedky vo výške 500,00,- EUR a tieto vložiť do 
združenia, 

5.6.3 vhodným spôsobom propagovať združenie pri výkone 
vlastnej činnosti, 

5.6.4 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí, 

5.6.5 poskytnúť peniaze alebo inú majetkovú hodnotu, ak sa 
k ich poskytnutiu dobrovoľne zaviaže alebo ak ich  
poskytne na činnosť združenia, 

5.6.6 znášať akékoľvek vlastné náklady (vecné i personálne), 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s podieľaním sa na činnosti 
združenia, 

5.6.7 vykonávať vo svojej pôsobnosti evaluáciu vznikajúceho 
duševného vlastníctva a k relevantným výstupom si 
uplatňovať právo na riešenie, 

5.6.8 zabezpečovať priemyselno-právnu ochranu k predmetom 
duševného vlastníctva, ku ktorým sa uplatnilo právo na 
riešenie a realizovať ich komercializáciu s primeranou 
odbornou starostlivosťou a podľa najlepších zásad 
realizácie transferu technológií, 

5.6.9 odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie 
technológie podporenej z Patentového fondu poplatok 
bližšie určený v písomnom dodatku k tejto zmluve (nie 
však vyšší ako 10% z príjmov z komercializácie) do 
Patentového fondu za účelom prispenia k dosiahnutiu 
dlhodobej samofinancovateľnosti Patentového fondu. 

 
5.7 Technická univerzita vo Zvolene sa zaväzuje: 

5.7.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 
orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.7.2. vyčleniť zo svojich rozpočtových prostriedkov peňažné 
prostriedky vo výške 500,00,- EUR a tieto vložiť do 
združenia, 
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5.7.3 vhodným spôsobom propagovať združenie pri výkone 
vlastnej činnosti, 

5.7.4 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí, 

5.7.5 poskytnúť peniaze alebo inú majetkovú hodnotu, ak sa 
k ich poskytnutiu dobrovoľne zaviaže alebo ak ich  
poskytne na činnosť združenia, 

5.7.6 znášať akékoľvek vlastné náklady (vecné i personálne), 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s podieľaním sa na činnosti 
združenia, 

5.7.7 vykonávať vo svojej pôsobnosti evaluáciu vznikajúceho 
duševného vlastníctva a k relevantným výstupom si 
uplatňovať právo na riešenie, 

5.7.8 zabezpečovať priemyselno-právnu ochranu k predmetom 
duševného vlastníctva, ku ktorým sa uplatnilo právo na 
riešenie a realizovať ich komercializáciu s primeranou 
odbornou starostlivosťou a podľa najlepších zásad 
realizácie transferu technológií, 

5.7.9 odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie 
technológie podporenej z Patentového fondu poplatok 
bližšie určený v písomnom dodatku k tejto zmluve (nie 
však vyšší ako 10% z príjmov z komercializácie) do 
Patentového fondu za účelom prispenia k dosiahnutiu 
dlhodobej samofinancovateľnosti Patentového fondu. 

 
5.8 Univerzita Komenského v Bratislave sa zaväzuje: 

5.8.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 
orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.8.2. vyčleniť zo svojich rozpočtových prostriedkov peňažné 
prostriedky vo výške 500,00,- EUR a tieto vložiť do 
združenia, 

5.8.3 vhodným spôsobom propagovať združenie pri výkone 
vlastnej činnosti, 

5.8.4 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí, 

5.8.5 poskytnúť peniaze alebo inú majetkovú hodnotu, ak sa 
k ich poskytnutiu dobrovoľne zaviaže alebo ak ich  
poskytne na činnosť združenia, 

5.8.6 znášať akékoľvek vlastné náklady (vecné i personálne), 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s podieľaním sa na činnosti 
združenia, 

5.8.7 vykonávať vo svojej pôsobnosti evaluáciu vznikajúceho 
duševného vlastníctva a k relevantným výstupom si 
uplatňovať právo na riešenie, 

5.8.8 zabezpečovať priemyselno-právnu ochranu k predmetom 
duševného vlastníctva, ku ktorým sa uplatnilo právo na 
riešenie a realizovať ich komercializáciu s primeranou 
odbornou starostlivosťou a podľa najlepších zásad 
realizácie transferu technológií, 
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5.8.9 odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie 
technológie podporenej z Patentového fondu poplatok 
bližšie určený v písomnom dodatku k tejto zmluve (nie 
však vyšší ako 10% z príjmov z komercializácie) do 
Patentového fondu za účelom prispenia k dosiahnutiu 
dlhodobej samofinancovateľnosti Patentového fondu. 

 
5.9 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zaväzuje: 

5.9.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 
orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.9.2. vyčleniť zo svojich rozpočtových prostriedkov peňažné 
prostriedky vo výške 500,00,- EUR a tieto vložiť do 
združenia, 

5.9.3 vhodným spôsobom propagovať združenie pri výkone 
vlastnej činnosti, 

5.9.4 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí, 

5.9.5 poskytnúť peniaze alebo inú majetkovú hodnotu, ak sa 
k ich poskytnutiu dobrovoľne zaviaže alebo ak ich  
poskytne na činnosť združenia, 

5.9.6 znášať akékoľvek vlastné náklady (vecné i personálne), 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s podieľaním sa na činnosti 
združenia, 

5.9.7 vykonávať vo svojej pôsobnosti evaluáciu vznikajúceho 
duševného vlastníctva a k relevantným výstupom si 
uplatňovať právo na riešenie, 

5.9.8 zabezpečovať priemyselno-právnu ochranu k predmetom 
duševného vlastníctva, ku ktorým sa uplatnilo právo na 
riešenie a realizovať ich komercializáciu s primeranou 
odbornou starostlivosťou a podľa najlepších zásad 
realizácie transferu technológií, 

5.9.9 odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie 
technológie podporenej z Patentového fondu poplatok 
bližšie určený v písomnom dodatku k tejto zmluve (nie 
však vyšší ako 10% z príjmov z komercializácie) do 
Patentového fondu za účelom prispenia k dosiahnutiu 
dlhodobej samofinancovateľnosti Patentového fondu. 

 
5.10. Žilinská univerzita v Žiline sa zaväzuje: 

5.10.1 nominovať (v súlade s touto zmluvou) zástupcov do 
orgánov združenia a ich prostredníctvom sa aktívne 
podieľať na činnosti združenia, 

5.10.2. vyčleniť zo svojich rozpočtových prostriedkov peňažné 
prostriedky vo výške 500,00,- EUR a tieto vložiť do 
združenia, 

5.10.3 vhodným spôsobom propagovať združenie pri výkone 
vlastnej činnosti, 

5.10.4 dodržiavať túto zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré si 
združenie pre účely svojho fungovania vytvorí, 
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5.10.5 poskytnúť peniaze alebo inú majetkovú hodnotu, ak sa 
k ich poskytnutiu dobrovoľne zaviaže alebo ak ich  
poskytne na činnosť združenia, 

5.10.6 znášať akékoľvek vlastné náklady (vecné i personálne), 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s podieľaním sa na činnosti 
združenia, 

5.10.7 vykonávať vo svojej pôsobnosti evaluáciu vznikajúceho 
duševného vlastníctva a k relevantným výstupom si 
uplatňovať právo na riešenie, 

5.10.8 zabezpečovať priemyselno-právnu ochranu k predmetom 
duševného vlastníctva, ku ktorým sa uplatnilo právo na 
riešenie a realizovať ich komercializáciu s primeranou 
odbornou starostlivosťou a podľa najlepších zásad 
realizácie transferu technológií, 

5.10.9 odvádzať v prípade úspešne realizovanej komercializácie 
technológie podporenej z Patentového fondu poplatok 
bližšie určený v písomnom dodatku k tejto zmluve (nie 
však vyšší ako 10% z príjmov z komercializácie) do 
Patentového fondu za účelom prispenia k dosiahnutiu 
dlhodobej samofinancovateľnosti Patentového fondu. 

 
5.11 Účastník združenia môže previesť svoje práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu len po predchádzajúcom 
súhlase ostatných účastníkov združenia. 

 
5.12 Každý účastník má podiel na rozhodovacej právomoci týkajúcej sa 

fungovania, resp. činnosti združenia v rozsahu stanovenom touto 
zmluvou pre pôsobenie v jednotlivých orgánoch združenia. 

 
 

Článok VI. – Výnosy zo spoločnej činnosti, prevádzka združenia,  
podiely účastníkov združenia 

 
6.1 Výnosy získané pri výkone spoločnej činnosti tvoria: 
 6.1.1 príjmy z podielu na komerčných výnosoch z DV 

podporeného z Patentového fondu (podľa bodov 5.3.9, 
5.4.9, 5.5.9, 5.6.9, 5.7.9, 5.8.9, 5.9.9 a 5.10.9),  

6.1.2 dary alebo príspevky tretích strán poskytnuté účastníkmi 
združenia na činnosť združenia. 

 
6.2 Účastníci združenia sa dohodli, že akékoľvek výnosy podľa bodu 

6.1, ktoré združenie získa pri spoločnej činnosti, budú príjmom 
Patentového fondu, z ktorého sa bude podporovať ďalšia činnosť 
združenia v súlade s jeho účelom. Počas existencie združenia, 
resp. počas trvania účastníctva, nemá žiadny účastník združenia 
nárok na akýkoľvek podiel na výnosoch získaných pri výkone 
spoločnej činnosti účastníkov  združenia. 

 
6.3 Účastníci združenia sa dohodli, že CVTI SR bude výlučným 

správcom prostriedkov združenia. CVTI SR je povinné viesť 
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finančné prostriedky združenia na samostatnom mimorozpočtovom 
účte. 

 
6.4 Účastníci združenia sa dohodli, že CVTI SR bude správcom 

všetkých nefinančných hodnôt (majetkových práv), ktoré združenie 
získa spoločnou činnosťou. CVTI SR je povinné tieto hodnoty 
evidovať samostatne od svojho vlastného majetku. 

 
6.5 Bežné fungovanie a prevádzka združenia bude zabezpečená 

v priestoroch CVTI SR, ktoré na tento účel poskytne nevyhnutné 
priestory, technické a personálne zabezpečenie a uhradí náklady 
s tým spojené. V prípade, ak sa bude činnosť združenia alebo jeho 
jednotlivých orgánov vykonávať v priestoroch iného účastníka 
združenia, tento poskytne primerané priestory a technické 
zabezpečenia a uhradí náklady s tým spojené z vlastných zdrojov. 

 
6.6 Náklady spojené s nevyhnutnou činnosťou združenia (napr. na 

propagáciu, networking a pod.) bude uhrádzať CVTI SR. 
 
6.7 Akékoľvek náklady vynaložené na zabezpečenie činností 

združenia, s výnimkou podľa bodov 5.2.9 a 6.6, môžu byť 
vynaložené iba v prípade odsúhlasenia príslušným orgánom 
združenia v súlade s touto zmluvou a príslušným interným 
dokumentom (ak existuje). 

 
6.8 Výnosy získané spoločnou činnosťou budú v podielovom 

spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia. Účastníci 
združenia sa dohodli, že výška podielov nebude rovnaká, ale sa 
určí podľa pomeru vkladov (prostriedkov) vložených jednotlivými 
účastníkmi k celkovej výške vkladov (prostriedkov) vložených 
všetkými účastníkmi združenia. Do výšky vkladov (majetkových 
hodnôt) sa započítajú peňažné prostriedky vložené do 
Patentového fondu podľa bodov 5.2.2, 5.2.3, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 
5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.2, 5.10.2. Do výšky vkladov (majetkových 
hodnôt) sa nezapočíta hodnota vlastných nákladov jednotlivých 
účastníkov združenia, ktoré im vzniknú v súvislosti s podieľaním sa 
na činnosti združenia. Uvedené platí i pre prípad rozpustenia 
združenia alebo zániku účasti v združení. 

 
6.9 Účastníci združenia sa dohodli, že do výšky vkladu každého 

účastníka združenia  sa započítajú aj ďalšie prostriedky poskytnuté 
účastníkom združenia (okrem uvedených v tejto zmluve), pokiaľ sa 
na ich poskytnutí účastníci združenia dohodnú dodatkom k tejto 
zmluve a v rámci dohody stanovia formu a účel poskytnutých 
prostriedkov.  

 
6.10 Každý účastník združenia má právo sa presvedčiť 

o hospodárskom stave združenia, a to informovaním sa u správcu 
združenia. Správca združenia je povinný tieto informácie 
poskytnúť. 
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Článok VII. – Patentový fond 
 

7.1 Patentový fond tvoria peňažné prostriedky poskytnuté združeniu  
v súlade s bodmi 5.2.2, 5.2.3, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.9, 5.4.2, 5.4.5, 5.4.9, 
5.5.2, 5.5.5, 5.5.9, 5.6.2, 5.6.5, 5.6.9, 5.7.2, 5.7.5, 5.7.9, 5.8.2, 
5.8.5, 5.8.9, 5.9.2, 5.9.5, 5.9.9, 5.10.2, 5.10.5, 5.10.9, 6.1 a 6.9. 

 
7.2 Správcom Patentového fondu je CVTI SR, ktorý je povinný viesť 

prostriedky tvoriace Patentový fond na samostatnom 
mimorozpočtovom účte. 

 
7.3 Použitie prostriedkov Patentového fondu je možné výlučne v 

súlade s účelom združenia podľa článku II., na činnosti 
vymenované v bode 7.4 a za podmienok stanovených v bode 7.5. 
Použitie prostriedkov Patentového fondu je možné najviac do 
výšky jeho zostatku v čase rozhodovania o ich použití. 

 
7.4 Prostriedky Patentového fondu možno použiť na: 

7.4.1 Úhradu poplatkov súvisiacich so zabezpečením ochrany 
DV pochádzajúceho z verejných vedeckovýskumných 
inštitúcií SR a vlastneného výlučne  alebo podielovo 
verejnými vedeckovýskumnými inštitúciami SR (patenty, 
úžitkové vzory a pod.). 

7.4.2 Úhradu udržiavacích poplatkov za už registrované DV 
pochádzajúce z verejných vedeckovýskumných inštitúcií 
SR a vlastnené výlučne alebo podielovo verejným 
vedeckovýskumným inštitúciám SR (patenty, úžitkové 
vzory a pod.). 

7.4.3 Úhradu poplatkov za poskytované odborné služby 
špecialistov v Slovenskej republike a v zahraničí (najmä 
patentových zástupcov) súvisiace s činnosťami podľa 
bodov 7.4.1 a 7.4.2, výlučne za podmienky, že tieto 
činnosti nebude možné uhradiť z iných zdrojov v súlade s 
bodom 5.2.9,  (čo je oprávnené potvrdiť CVTI SR). 

7.4.4 Úhradu nákladov za činnosti expertov v procese TT, 
výlučne za podmienky, že tieto činnosti nebude možné 
uhradiť z iných zdrojov v súlade s bodom 5.2.9 (čo je 
oprávnené potvrdiť CVTI SR). 

 
7.5 Prostriedky Patentového fondu možno použiť na základe 

rozhodnutia predsedníctva združenia v súlade s bodom 10.13. 
 
7.6 Podmienky čerpania prostriedkov Patentového fondu môžu byť 

podrobnejšie upravené na základe interných dokumentov, ktoré si 
združenie na tento účel vypracuje a schváli. 
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Článok VIII. – Vznik a zánik účastníctva, zánik združenia  
 

8.1 Účastníkom združenia sa môže stať právnická osoba 
vedeckovýskumného zamerania z verejnej sféry so sídlom na 
území Slovenskej republiky, ktorá písomne prehlási, že pristupuje 
k tejto zmluve a za predpokladu, že s jej pristúpením vyjadria 
súhlas doterajší účastníci tohto združenia (prostredníctvom 
nominovaných zástupcov v predsedníctve združenia).  

 
8.2 Účastníctvo v združení môže zaniknúť: 

8.2.1 vystúpením účastníka združenia, pričom výpovedná lehota  
je 6 mesiacov a začína plynúť 1. dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o 
vystúpení doručené poslednému zo všetkých ostatných 
účastníkov združenia, 

8.2.2 vylúčením účastníka združenia v prípade, ak nesplnil alebo 
závažným spôsobom alebo opakovane porušil svoje 
povinnosti uvedené v tejto zmluve, 

 8.2.3 dohodou účastníkov združenia, 
 8.2.4 zánikom účastníka združenia bez právneho nástupcu. 
 
8.3 Účastník združenia môže byť zo združenia vylúčený podľa bodu 

8.2.2 na základe uznesenia predsedníctva združenia, pričom 
vylúčenie musí odsúhlasiť 3/5 väčšina ostatných účastníkov 
združenia. 

 
8.4 Účastníkovi združenia, ktorého účastníctvo v združení zaniklo, sa 

vrátia veci poskytnuté do združenia (ak tieto v čase zániku ešte 
existujú a/alebo neboli spotrebované) a do 180 dní sa mu poskytne  
podiel na majetku získanom pri výkone spoločnej činnosti podľa 
stavu ku dňu zániku jeho účastníctva, a to v súlade s 6.8. 

 
8.5 Účastník združenia, ktorého účastníctvo v združení zaniklo nie je 

zbavený zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré 
vznikli do dňa zániku jeho účastníctva.  

 
8.6 V prípade, ak CVTI SR zanikne účastníctvo v združení, zmluvné 

strany sa dohodli, že týmto dňom sa združenie rozpúšťa. V takom 
prípade sa s účinnosťou ku dňu rozpustenia združenia CVTI SR 
poveruje vykonať likvidáciu a vysporiadanie združenia.   

 
8.7 Združenie zaniká : 
 8.7.1  písomnou dohodou účastníkov o rozpustení združenia, 
 8.7.2 zánikom účastníctva CVTI SR, 
 8.7.3 zánikom účastníctva predposledného účastníka združenia. 
  
8.8 V prípade zániku združenia bude najneskôr do šesť mesiacov odo 

dňa zániku združenia vykonané majetkové vysporiadanie. 
Účastníci združenia majú nárok na vrátenie majetkových hodnôt 
poskytnutých združeniu (ak tieto v čase zániku budú ešte existovať 
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a/alebo neboli spotrebované) a na rozdelenie majetku získaného 
spoločnou činnosťou, a to v súlade s bodom 6.8. 

 
 

Článok IX. – Orgány združenia 
 
9.1 Účastníci združenia sa dohodli, že s ohľadom na účel združenia si 

na zabezpečenie fungovania združenia ustanovia jeho orgány.  
 

Orgánmi združenia sú: 
 9.1.1 Predsedníctvo združenia 
 9.1.2 Správca združenia 

9.1.3 Odborné komisie: 
9.1.3.1 Komisia pre správu a vedenie Patentového  

fondu a podporu v procese transferu technológii, 
9.1.3.2 Komisia pre koncepčné aktivity a spoluprácu. 

 
 

Článok X. – Predsedníctvo združenia 
  
10.1 Predsedníctvo združenia je najvyšším orgánom združenia a každý 

účastník združenia v ňom má jeden hlas. 
 
10.2 Predsedníctvo združenia pozostáva zo splnomocnených zástupcov 

účastníkov združenia, pričom každý účastník združenia nominuje 
do predsedníctva jedného člena, ktorý ho v združení reprezentuje. 

 
10.3 Do pôsobnosti predsedníctva združenia patrí všetko, čo touto 

zmluvou nie je výslovne zverené do pôsobnosti správcu združenia 
alebo iných orgánov združenia, a to najmä: 
10.3.1   schvaľovanie interných dokumentov združenia, 

 10.3.2 schvaľovanie pristúpenia nového účastníka združenia, 
 10.3.3 rozhodovanie o vylúčení účastníka združenia, 
            10.3.4 schvaľovanie plánu činnosti združenia na ďalší rok, 

vrátane plánu činností jednotlivých orgánov združenia, 
10.3.5 schvaľovanie výročných správ o činnosti a hospodárení 

združenia, 
10.3.6 prerokovanie zmien tejto zmluvy, 
10.3.7 rozhodovanie o návrhoch odborných komisií 
10.3.8 schvaľovanie nakladania s prostriedkami združenia. 

 
10.4 Zástupca účastníka združenia nominovaný do predsedníctva 

združenia musí byť v zamestnaneckom pomere s účastníkom 
združenia, ktorý ho nominoval. 

 
10.5 Zástupcovi účastníka združenia zanikne oprávnenie reprezentovať 

účastníka združenia a v jeho mene vystupovať v predsedníctve 
združenia v prípade: 
10.5.1 odvolania plnej moci účastníkom združenia, ktorý ho 

nominoval, 
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 10.5.2 zániku pracovnoprávneho pomeru s účastníkom  
združenia, 

 10.5.3 straty spôsobilosti na práva a povinnosti. 
 
10.6 V prípade vzniku situácie podľa bodu 10.5 je účastník združenia 

povinný bezodkladne, najneskôr však do 45 kalendárnych dní 
nominovať nového zástupcu do predsedníctva združenia a zaslať 
o tejto skutočnosti oznámenie správcovi združenia. Do doby 
menovania nového zástupcu   nemôže účastník združenia 
vykonávať svoje práva v združení v rozsahu oprávnení, ktoré 
prináležia predsedníctvu združenia.  

 
10.7 Účastníci združenia sa dohodli, že vo veciach združenia je v mene 

účastníkov združenia oprávnený konať  a formálne združenie 
navonok zastupovať správca združenia.  

 
10.8 Predsedníctvo je oprávnené poveriť výkonom niektorých svojich 

právomocí správcu združenia.  
 

Organizácia zasadnutí a rozhodovanie predsedníctva združenia 
 
10.9 Predsedníctvo sa schádza podľa plánu zasadnutí, ktoré si schváli 

vždy vopred na obdobie kalendárneho roka. Predsedníctvo je 
uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia členovia, ktorých hlasy 
v čase zasadnutia tvoria najmenej 2/3 všetkých hlasov 
stanovených v súlade s bodom 10.1 v spojení s bodom 10.6. 

 
10.10 O zvolanie zasadnutia predsedníctva mimo plánu zasadnutí sú 

oprávnení požiadať účastníci, ktorých hlasy v čase zasadnutia 
tvoria najmenej 20 % všetkých hlasov stanovených v súlade 
s bodom 10.1. V takom prípade je správca združenia povinný ho 
zvolať do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o jeho zvolanie. 

 
10.11 Predsedníctvo vedie správca združenia a v jeho neprítomnosti 

ktorýkoľvek člen predsedníctva združenia. O rokovaní 
a rozhodnutiach sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu prítomní 
členovia predsedníctva. V prípade, ak ju niektorý člen 
predsedníctva nepodpíše, táto skutočnosť sa do zápisnice 
zaznamená spolu s  odôvodnením odopretia podpisu. 

 
10.12 Pre rozhodovanie predsedníctva o návrhoch podľa bodu 10.3 platí 

nasledovné: 
 návrh sa považuje za prijatý, pokiaľ dvojtretinová väčšina 

prítomných členov predsedníctva nerozhodne o odmietnutí 
predloženého návrhu, 

  ak člen predsedníctva hlasovaním neprejaví svoju vôľu 
odmietnutím návrhu, ktorý je predmetom hlasovania, má sa za 
to, že s predloženým návrhom súhlasí, 
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 o predloženom návrhu sa hlasuje ako o celku v znení 
predloženom odbornou komisiou, a tento nesmie byť zo strany 
predsedníctva nijako pozmenený, 

 o návrhu sa musí hlasovať do 40 dní od jeho predloženia 
odbornou komisiou (návrh sa považuje za predložený dňom 
jeho doručenia správcovi združenia). 

 
Rozhodnutie predsedníctva o veci, ktorá neprináleží do jeho  
právomoci alebo ktorá je v rozpore s touto zmluvou, je nulitné. 
 

 
10.13 V prípade, ak tak navrhne ktorýkoľvek člen predsedníctva, môžu  

členovia predsedníctva združenia prijať rozhodnutie aj mimo 
zasadnutia, a to na základe písomného hlasovania. V takom 
prípade správca združenia (na základe doručeného návrhu na 
vykonanie hlasovania) bezodkladne rozošle ostatným členom 
predsedníctva návrh hlasovania prípadne i s ďalšími podkladmi 
potrebnými pre rozhodnutie. Členovia predsedníctva združenia sú 
povinní sa k doručenému návrhu  vyjadriť spôsobom a v lehote 
určenej v návrhu (táto nesmie byť kratšia ako 10 dní). V prípade, 
ak sa člen predsedníctva v lehote nevyjadrí, má sa za to, že 
s návrhom nesúhlasí. Správca združenia je povinný o výsledku 
hlasovania informovať ostatných členov predsedníctva združenia. 

 
10.14 V prípade, ak nedôjde k schváleniu plánu činností na nasledujúci 

kalendárny rok, primerane sa pokračuje podľa posledného 
schváleného plánu.  

 
10.15 V prípade, ak ide o rozhodnutie o veci patriacej do pôsobnosti 

odbornej komisie, predsedníctvo združenia môže o tejto veci 
rozhodnúť výlučne na základe návrhu príslušnej odbornej komisie 
a spôsobom podľa bodu 10.12. 

 
 

Článok XI. – Správca združenia 
 
11.1 Správca združenia je oprávnený na základe tejto zmluvy a v 

súlade s ňou zabezpečovať činnosť združenia a konať v mene 
účastníkov združenia, k čomu ho ostatní účastníci združenia týmto 
splnomocňujú. 

 
11.2 Správcom združenia je CVTI SR. Za CVTI SR koná ním 

nominovaná osoba do predsedníctva združenia. Táto musí byť 
v zamestnaneckom pomere s účastníkom združenia. Na 
pôsobenie zástupcu CVTI SR sa vzťahujú ustanovenia bodov 10.5 
a 10.6. 

 
11.3 Do pôsobnosti správcu združenia patrí: 
 11.3.1 správa prostriedkov a majetku získaného činnosťou 

združenia, 
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 11.3.2 správa a riadenie Patentového fondu, 
 11.3.3 uzatváranie zmluvných vzťahov v mene účastníkov 

združenia po odsúhlasení príslušným orgánom združenia  a v 
súlade s touto zmluvou, 

 11.3.4 plnenie rozhodnutí predsedníctva združenia, 
11.3.5 zabezpečenie a administrácia poskytnutia prostriedkov 

účastníkovi združenia z Patentového fondu, 
11.3.6 zabezpečenie a administrácia poskytnutia prostriedkov 

neúčastníkovi združenia z Patentového fondu, 
11.3.7 zabezpečenie technickej a administratívnej prevádzky  

združenia, 
11.3.8 vedenie zoznamu účastníkov združenia a váhy hlasov 

jednotlivých členov odborných komisií (vrátane prípadnej 
priebežnej aktualizácie), 

11.3.9 vykonávanie úloh v rozsahu poverenia predsedníctva 
podľa bodu 10.8. 

 
11.4.  Správca združenia je oprávnený pri výkone činností použiť na 

plnenie čiastkových úloh svojich zamestnancov. Vo veciach 
týkajúcich sa združenia je pre účastníkov združenia a prípadne 
tretie osoby kontaktnou osobou zástupca CVTI SR nominovaný do 
predsedníctva združenia, pokiaľ táto osoba neurčí výkonom 
čiastkových úloh iné osoby v súlade s prvou vetou tohto bodu. 

 
11.5 V prípade, ak CVTI SR poruší ustanovenie bodu 11.3.3, alebo iné 

ustanovenie podľa tejto zmluvy a z tohto dôvodu vznikne združeniu 
resp. niektorému z účastníkov (okrem CVTI SR) voči tretej osobe 
povinnosť niečo plniť, zaväzuje sa CVTI SR takúto povinnosť splniť 
sám.  

 
 
 

Článok XII. – Komisia pre správu Patentového fondu a podporu 
v procese transferu technológii 

 
12.1 Komisia pre správu Patentového fondu a podporu v procese 

transferu technológii (ďalej len „KPFTT“) pozostáva zo zástupcov 
účastníkov združenia, pričom každý účastník združenia nominuje 
jedného člena, ktorý ho v KPFTT reprezentuje. Zástupca musí byť 
v zamestnaneckom pomere s účastníkom združenia, ktorý ho 
nominoval. Na pôsobenie zástupcu sa vzťahujú ustanovenia bodov 
10.5 a 10.6. 

 
12.2 KPFTT vedie zástupca CVTI SR nominovaný v komisii a tento je 

súčasne poverený zabezpečovaním administratívnej 
a organizačnej činnosti komisie. 

 
12.3 Do pôsobnosti KPFTT patrí: 

12.3.1 rozhodovanie o jednotlivých prípadoch poskytnutia 
podpory z Patentového fondu účastníkovi združenia 
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a predkladanie návrhov na schválenie predsedníctvu 
združenia; v prípade ak výška poskytovaných prostriedkov 
v jednotlivom prípade neprevyšuje sumu 1000,- EUR ( 
slovom jedentisíc eur) je KPFTT povinná poskytnutie 
podpory priamo postúpiť na  schválenie do predsedníctva 
združenia, 

12.3.2 rozhodovanie o jednotlivých prípadoch poskytnutia 
podpory z Patentového fondu neúčastníkovi združenia 
a predkladanie návrhov na schválenie predsedníctvu 
združenia; v prípade ak výška poskytovaných prostriedkov 
v jednotlivom prípade neprevyšuje sumu 1000,- EUR ( 
slovom jedentisíc eur) je KPFTT povinná poskytnutie 
podpory priamo postúpiť na  schválenie do predsedníctva 
združenia, 

12.3.3 vypracovanie interných dokumentov upravujúcich činnosť  
KPFTT (špeciálne činnosť patentového fondu a obsah 
a spôsob poskytovania podporných služieb v procese TT) 
a ich predkladanie na schválenie predsedníctvu združenia, 

12.3.4  vypracovanie podkladov pre rozhodovanie predsedníctva 
o pristúpení nového účastníka podľa bodu 10.3.2, 

12.3.5 vypracovanie podkladov pre rozhodovanie predsedníctva 
o vylúčení účastníka podľa bodu 10.3.3, 

12.3.6 vypracovanie plánu činnosti združenia na ďalší rok vrátane 
plánu činností KPFTT a ich predkladanie na schválenie 
predsedníctvu združenia podľa bodu 10.3.4, 

12.3.7 vypracovanie správ o vlastnej činnosti a vypracovanie 
výročných správ o činnosti a hospodárení a ich 
predkladanie na schválenie predsedníctvu združenia podľa 
bodu 10.3.5, 

12.3.8 vypracovanie podkladov pre rokovanie predsedníctva 
o zmenách v tejto zmluve podľa bodu 10.3.6, 

12.3.9  vypracovanie návrhov na vykonanie/prijatie opatrenia 
potrebného pre činnosť združenia a ich predkladanie na 
schválenie predsedníctvu združenia. 

 
12.4 KPFTT sa schádza podľa plánu zasadnutí, ktoré si schváli vždy na 

obdobie kalendárneho roka. KPFTT je uznášaniaschopná, ak sa jej  
zúčastnia členovia komisie, ktorých váha hlasov v čase zasadnutia 
tvorí najmenej 51 % váhy všetkých hlasov stanovených v súlade 
s článkom XIV. Zasadnutie KPFTT vedie zástupca nominovaný 
CVTI SR a v jeho neprítomnosti ktorýkoľvek iný člen komisie. 

 
12.5 O zvolanie zasadnutia KPFTT mimo plánu zasadnutí sú oprávnení 

požiadať členovia komisie, ktorých váha hlasov v čase zvolania 
zasadnutia tvorí najmenej 20 % váhy všetkých hlasov stanovených 
v súlade s čl. XIV. V takom prípade sa zasadnutie uskutoční do 30 
dní odo dňa prijatia žiadosti o jeho zvolanie. Za zvolanie 
zasadnutia zodpovedá zástupca nominovaný CVTI SR. 
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12.6 Zasadnutie KPFTT vedie zástupca nominovaný CVTI SR a v jeho 
neprítomnosti ktorýkoľvek člen komisie. O rokovaní 
a rozhodnutiach sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu prítomní 
členovia komisie. V prípade, ak ju niektorý člen komisie nepodpíše, 
táto skutočnosť sa do zápisnice zaznamená, spolu s odôvodnením 
odopretia podpisu. 

 
12.7 Pokiaľ nie je stanovené inak, návrh KPFTT je prijatý, ak je  

odsúhlasený dvojtretinovou váhou hlasov prítomných členov.  
Rozhodnutie KPFTT o veci, ktorá neprináleží do jej právomoci 
alebo ktoré je v rozpore s touto zmluvou, je nulitné. 
KPFTT je oprávnená predložiť na schválenie predsedníctvu iba 
taký návrh, ktorý bol ňou spracovaný a odsúhlasený. 

 
12.8 V prípade, ak tak navrhne ktorýkoľvek člen, môže KPFTT prijať 

rozhodnutie aj mimo zasadnutia, a to na základe písomného 
hlasovania. V takom prípade zástupca nominovaný CVTI SR (na 
základe doručeného návrhu na vykonanie hlasovania) 
bezodkladne rozošle ostatným členom KPFTT návrh hlasovania 
prípadne i s ďalšími podkladmi potrebnými pre rozhodnutie. 
Členovia KPFTT sú povinní sa  k doručenému návrhu  vyjadriť 
spôsobom a v lehote určenej v návrhu (táto nesmie byť kratšia ako 
10 dní). V prípade, ak sa člen KPFTT v lehote nevyjadrí, má sa za 
to, že s návrhom nesúhlasí. Zástupca nominovaný CVTI SR je 
povinný o výsledku hlasovania informovať ostatných členov 
KPFTT. 

 
12.9 V prípade, ak nedôjde k schváleniu plánu činností na nasledujúci 

kalendárny rok, primerane sa pokračuje podľa posledného 
schváleného plánu.  

 
12.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely lepšieho 

a spravodlivejšieho fungovania KPFTT sa váha hlasu každého  
člena KPFTT (s výnimkou CVTI SR) určí v súlade s článkom XIV.  

 
 

Článok XIII. – Komisia pre koncepčné aktivity a spoluprácu 
 
13.1 Komisia pre koncepčné aktivity a spoluprácu (ďalej len „KKAS“) 

pozostáva zo zástupcov účastníkov združenia, pričom každý 
účastník združenia nominuje jedného člena, ktorý ho v KKAS 
reprezentuje. Zástupca musí byť v zamestnaneckom pomere 
u účastníka združenia, ktorý ho nominoval. Na pôsobenie zástupcu 
sa vzťahujú ustanovenia bodov 10.5 a 10.6.  

 
13.2 KKAS vedie zástupca CVTI SR nominovaný v komisii a tento je 

súčasne poverený zabezpečovaním jej administratívnej 
a organizačnej činnosti. 

 
13.3 Do pôsobnosti KKAS patrí: 
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13.3.1 tvorba pravidiel a podmienok pre čerpanie podpory  
Z NCTT SR v procese TT verejnými vedecko-výskumnými 
inštitúciami SR a ich predkladanie na schválenie 
predsedníctvu združenia, 

13.3.2 tvorba legislatívnych návrhov pre zlepšovanie prostredia  
pre realizáciu TT v SR a ich predkladanie na schválenie 
predsedníctvu združenia, 

13.3.3   rozvoj spolupráce so slovenskými aj zahraničnými  
inštitúciami a organizáciami z oblasti TT, využívanie 
členstva v organizáciách zaoberajúcich sa TT, 

13.3.4 vypracovanie správ o vlastnej činnosti podľa bodu 10.3.5 a 
ich predkladanie na schválenie predsedníctvu združenia,. 

 13.3.4 vypracovanie návrhu na nadviazanie spolupráce  
S inštitúciami podľa bodu 13.3.3 a ich predkladanie na 
schválenie predsedníctvu združenia. 

 
13.4 KKAS sa schádza podľa plánu zasadnutí, ktoré si schváli vždy na 

obdobie kalendárneho roka. KKAS je uznášaniaschopná, ak sa jej  
zúčastnia jej členovia, ktorých váha hlasov v čase zasadnutia tvorí 
najmenej 51 % váhy všetkých hlasov stanovených v súlade 
s článkom XIV. 

 
13.5 O zvolanie zasadnutia KKAS mimo plánu zasadnutí sú oprávnení 

požiadať členovia, ktorých hlasy v čase zvolania zasadnutia tvoria 
najmenej  20 % váhy všetkých hlasov stanovených v súlade s čl. 
XIV. V takom prípade je zástupca nominovaný CVTI SR povinný 
zasadnutie zvolať do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o jeho 
zvolanie. 

 
13.6 Zasadnutie KKAS vedie zástupca nominovaný CVTI SR a v jeho 

neprítomnosti ktorýkoľvek člen komisie. O rokovaní 
a rozhodnutiach sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu prítomní 
členovia komisie. V prípade, ak ju niektorý člen komisie nepodpíše, 
táto skutočnosť sa do zápisnice zaznamená, prípadne 
i s odôvodnením, pokiaľ o to člen komisie požiada. 

 
13.7 Pokiaľ nie je stanovené inak, návrh KKAS je prijatý, ak je  

odsúhlasený dvojtretinovou  váhou hlasov prítomných členov.  
Rozhodnutie KKAS o veci, ktorá neprináleží do jej právomoci alebo 
ktoré je v rozpore s touto zmluvou, je nulitné. 
 
KKAS je oprávnená predložiť na schválenie predsedníctvu iba taký 
návrh, ktorý bol ňou spracovaný a odsúhlasený. 

 
13.8 V prípade, ak tak navrhne ktorýkoľvek člen KKAS, môžu  členovia  

prijať rozhodnutie aj mimo zasadnutia, a to na základe písomného 
hlasovania. V takom prípade zástupca nominovaný CVTI SR (na 
základe doručeného návrhu na vykonanie hlasovania) 
bezodkladne rozošle ostatným členom KKAS návrh hlasovania 
prípadne i s ďalšími podkladmi potrebnými pre rozhodnutie. 
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Členovia KKAS sú povinní sa  k doručenému návrhu  vyjadriť 
spôsobom a v lehote určenej v návrhu (táto nesmie byť kratšia ako 
10 dní). V prípade, ak sa člen KKAS v lehote nevyjadrí, má sa za 
to, že s návrhom nesúhlasí. Zástupca nominovaný CVTI SR je 
povinný o výsledku hlasovania informovať ostatných členov KKAS. 

 
13.9 V prípade, ak nedôjde k schváleniu plánu činností na nasledujúci 

kalendárny rok, primerane sa pokračuje podľa posledného 
schváleného plánu. 

 
13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely lepšieho 

a spravodlivejšieho fungovania KKAS sa váha hlasu každého  
člena KKAS (s výnimkou CVTI SR) určí v súlade s článkom XIV.  

 
 

Článok XIV. –Spôsob rozdelenia hlasov v odborných komisiách 
 
14.1 Nakoľko je účelom združenia podpora DV a TT, účastníci 

združenia sa dohodli, že pre rozhodovanie odborných komisií 
združenia bude pre určenie váhy hlasu každého jej člena 
rozhodujúci počet patentov udelených účastníkovi združenia, 
ktorého príslušný člen  zastupuje, s výnimkou CVTI SR, ktorého 
váha hlasu bude nemenná.  

 
14.2 Účastníci združenia sa dohodli, že pri uzatvorení tejto zmluvy sa 

celková váha hlasov účastníkov združenia zastúpených nimi 
nominovanými členmi v každej z odborných komisií rovná 1000 a  
je rozdelená nasledovne:  

 CVTI SR    352  
 SAV      81  

SPU NR   81   
STU BA     81  
TUKE      81  
TUZVO    81 
UK BA    81 
UPJŠ    81 
ŽU    81 
 
Váha hlasu každého člena odbornej komisie podľa tohto bodu 
zostane platná po dobu 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti  
tejto zmluvy (ďalej len „I. etapa“), pokiaľ nenastane okolnosť podľa 
bodu 14.3. 
 

14.3 V prípade, ak sa počas I. etapy zmení počet účastníkov združenia, 
prerozdelenie váhy hlasov jednotlivých členov odborných komisií 
sa určí podľa nasledujúcej schémy: 

 CVTI SR   - 350 hlasov 
ostatní členovia  - 650/N       

N je počet účastníkov združenia bez CVTI 
 SR. 
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V prípade, že výsledkom podielu 650/N nie je celé číslo, váha 
hlasov jednotlivých členov (okrem CVTI SR) sa zaokrúhli nadol na 
najbližšie celé číslo a váha hlasu CVTI SR sa navýši tak, aby váha 
všetkých hlasov bola rovná 1000. 

 
14.4 Po uplynutí I. etapy podľa bodu 14.2 a 14.3 sa na nasledujúce 

obdobie (ďalej len „II. etapa“) váha hlasov členov odborných 
komisií prerozdelí nasledovne: 

 CVTI SR   - 350  
ostatní účastníci - podľa pomeru počtu udelených patentov 

jednotlivému účastníkovi združenia k počtu 
všetkých patentov udelených všetkým 
účastníkom združenia, vždy však najmenej 
1. 

 
Presné určenie váhy hlasu jednotlivého člena každej odbornej 
komisie je vyjadrené vzťahom: 

 
           

  

   
 
   

 

 
x1 - počet udelených patentov účastníka,  
N - počet všetkých účastníkov združenia (okrem CVTI SR)  
z  - počet účastníkov, ktorí majú počet udelených patentov rovný 0. 
 
Výsledná váha hlasu účastníka sa zaokrúhľuje na najbližšie celé 
číslo tak, aby sa celková váha všetkých hlasov rovnala 1000. 
Nahor sa zaokrúhľuje váha hlasov tých účastníkov, ktorým 
prislúcha y menšie ako yp (priemerné) a nadol tých účastníkov, 
ktorým prislúcha y väčšie ako yp. 
 

    
   

 
 

 
Ak sa celková váha hlasov po zaokrúhlení váhy hlasov účastníkov 
patriacich do 1. skupiny (y < yp) nahor a váhy hlasov účastníkov  
patriacich do 2. skupiny (y > yp) nadol rovná viac ako 650, 
postupne sa z dosiahnutej váhy hlasu každého účastníka 
patriaceho do 2. skupiny odpočíta 1, pričom sa začína účastníkom 
s najväčšou váhou hlasu a ďalej sa pokračuje účastníkmi  
s menšou váhou hlasov. Odpočítavanie môže byť i opakované a  
ukončí sa až po dosiahnutí celkovej váhy všetkých hlasov všetkých 
účastníkov združenia okrem CVTI SR rovnajúcej sa 650.  
 
Ak sa celková váha hlasov po zaokrúhlení váhy hlasov účastníkov 
patriacich do 1. skupiny (y < yp) nahor a váhy hlasov účastníkov  
patriacich do 2. skupiny (y > yp) nadol rovná menej ako 650, 
postupne sa k dosiahnutej váhe hlasu každého účastníka 
patriaceho do 1. skupiny pripočíta 1, pričom sa začína účastníkom  
s najmenším počtom hlasov (okrem účastníkov s váhou hlasov 
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rovnajúcej sa 1) a postupne sa pokračuje ďalej účastníkmi 
s väčšou váhou hlasov. Pripočítavanie sa ukončí po dosiahnutí 
celkovej váhy hlasov rovnajúcej sa 650. Ak sa ani po pripočítaní 
váhy hlasov všetkých účastníkov patriacim do 1. skupiny 
nedosiahla celková váha rovnajúca sa 650, pokračuje sa v 
pripočítavaní opäť od účastníka s najmenším počtom hlasov, a to 
i opakovane, až do dosiahnutia 650. 
V prípade, ak účastník združenia disponuje majetkovými právami 
k patentu v spoluvlastníctve s treťou osobou, takýto patent sa pre 
účely výpočtu váhy hlasu považuje za jeden patent. 

 
V prípade, že viacerí účastníci združenia disponujú majetkovými 
právami k patentu v spoločnom spoluvlastníctve, pre účely výpočtu 
váhy hlasu si každý účastník zaráta takýto patent ako jeden patent. 

 
14.5 V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá má za následok zmenu váhy  

hlasu podľa bodu 14.3 alebo 14.4, zmena vstúpi do účinnosti 
potom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie správca združenia, ktorý 
bezodkladne na požiadanie vydá účastníkovi potvrdenie o váhe 
hlasu pre účely rozhodovania v KPFTT. Správca združenia je 
oprávnený preskúmať naplnenie dôvodov majúcich za následok 
zmenu váhy hlasu. 

 
14.6 V prípade, ak pôjde o rozhodovanie komisie o použití prostriedkov 

Patentového fondu, rozhodnutie bude možné urobiť až potom, ako 
člen komisie nominovaný CVTI SR potvrdí, že predmetné 
prostriedky nemôžu byť poskytnuté z iných zdrojov postupom 
podľa bodu 5.2.9. 

 
 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

 
15.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými  

účastníkmi združenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia zmluvy  v Centrálnom registri zmlúv. 

 
15.2 Všetky zmeny a doplnky zmluvy musia mať písomnú formu, musia 

byť prijaté jednomyseľnou vôľou všetkých účastníkov združenia 
a byť podpísané všetkými účastníkmi združenia. 

 
15.3 Vzťahy, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými  všeobecne 
záväznými  právnymi  predpismi. 

 
15.4 Členenie zmluvy na články a body slúži výlučne pre lepšiu 

orientáciu a nemá žiadny právny význam. 
 
15.5 V prípade, ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie tejto 

zmluvy neplatné alebo neúčinné, zmluvné strany sa zaväzujú 
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takéto ustanovenie nahradiť novým znením, ktoré svojím  
obsahom bude v súlade s platnou legislatívou a bude sa čo najviac 
približovať zmyslu a účelu nahrádzaného ustanovenia. 

 
15.6 Združenie nie je právnickou osobou. 
 
15.7 Táto zmluva je vyhotovená v  devätnástich vyhotoveniach, pričom 

každý z účastníkov združenia  dostane dve vyhotovenia a jedno 
vyhotovenie bude založené v archíve združenia. 

 
15.8 Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju 

účastníci svojimi podpismi. 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

      
   
 
 
 
 
   

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

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

 
 
 
 

...........................................      
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
generálny riaditeľ CVTI SR 

 
 
 
 
 
 

........................................... 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

predseda SAV 
 
 
 
 
 
 

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

rektor SPU NR 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., 

rektor STU BA 
 



Zmluva o združení - Národné centrum transferu technológií SR 
 
 

S t r a n a  | 27/27 

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

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




