Zmluva o spolupráci a zachovaní mlčanlivosti
podľa § 269, ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Názov:
Sídlo:
IČO:

Fond inovácií a technológií, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
47 051 981

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 5719

(ďalej len „FIT“)
zastúpený
Názov:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení:

Investeers, a. s.
Trhová 54, 841 01 Bratislava
35 892 005
Radoslav Vašina – predseda predstavenstva

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 5692/B

(ďalej len „IInvesteers“)

a
Názov:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00151882
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. – generálny riaditeľ

Zriadený zriaďovacou listinou Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zo dňa 25.1.2002

(ďalej len „CVTI SR“)
I.
Predmet
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán v rámci národného systému podpory
transferu technológií a poskytovania expertných podporných služieb slovenským verejným
vedecko-výskumným inštitúciám, a zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ktoré si
zmluvné strany v rámci tejto spolupráce vzájomne poskytnú.
2. Predmetom vzájomnej spolupráce zmluvných strán podľa tejto zmluvy je posúdenie
konkrétnych predmetov priemyselného vlastníctva – vynálezov a úžitkových vzorov ( ďalej
len „ Technológia“), a to z hľadiska možnosti investičného vstupu FIT do spin-off spoločnosti
založenej akademickou inštitúciou, ktorá má k posudzovanej Technológii právo na riešenie.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že posúdenie Technológie z hľadiska možnosti investičného
vstupu FIT do spin-off spoločnosti založenej akademickou inštitúciou, ktorá má k
posudzovanej Technológii právo na riešenie zabezpečí FIT prostredníctvom Investeers, a to
na základe podkladov a informácií o posudzovanej Technológii, ktoré jej za týmto účelom
poskytne CVTI SR.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že výsledkom posúdenia Technológie bude písomné stanovisko
FIT v zastúpení Investeers ku komercializácii technológie formou spin-off (ďalej len
“Stanovisko”) v ktorom FIT v zastúpení Investeers vyjadrí potenciálny záujem, resp. nezáujem
o investičný vstup do spin-off spoločnosti, založenej akademickou inštitúciou, ktorá má k
posudzovanej Technológii právo na riešenie. Investeers v tejto súvislosti prehlasuje, že je ako
investičný manažér FIT v zmysle zmluvy o investičnom poradenstve medzi FIT a Investeers
oprávnený v mene FIT rokovať so záujemcami o získanie investícií FIT o podmienkach
investovania a investičnom vstupe FIT do príslušných projektov vrátane posúdenia možnosti
investičného vstupu FIT do spin- off spoločnosti založenej akademickou inštitúciou, ktorá má
k posudzovanej Technológii právo na riešenie v zmysle tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Stanovisko FIT v zastúpení Investeers, resp. prípadný záujem o
investičný vstup FIT do spin-off spoločnosti založenej akademickou inštitúciou, ktorá má k
posudzovanej Technológii právo na riešenie nemožno považovať za právne záväzné
a nezakladajú akékoľvek záväzky FIT voči CVTI SR, resp. spoločnosti založenej akademickou
inštitúciou, ktorá má k posudzovanej Technológii právo na riešenie, na uskutočnenie
investičného vstupu do takýchto spin-off spoločností.. Rovnako tak poskytnutie podkladov a
informácií zo strany CVTI SR v prospech FIT v zastúpení Investeers k posúdeniu Technológie a
žiadosť o vypracovanie Stanoviska nemožno chápať ako ponuku investičnej príležitosti pre
FIT.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že FIT/Investeers nie sú oprávnení Stanovisko zverejniť, ani ho,
alebo akúkoľvek jeho časť poskytnúť tretím osobám bez predchádzajúceho písomného
súhlasu CVTI SR, a to vrátane akademickej inštitúcie, ktorá má k posudzovanej Technológii
právo na riešenie a ani túto akademickú inštitúciu na základe podkladov a informácií
poskytnutých CVTI SR priamo oslovovať.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR je povinná predložiť FIT v zastúpení Investeers všetky
potrebné a relevantné dokumenty, podklady a informácie vzťahujúce sa k Technológii, a to
najmä pokiaľ ide o informácie týkajúce sa podstaty jej riešenia, aby bolo možné zo strany FIT
v zastúpení Investeers uskutočniť riadne posúdenie možností komercializácie Technológie
formou spin-off vrátane investičného vstupu do spin-off spoločnosti, založenej akademickou
inštitúciou, ktorá má k posudzovanej Technológií právo na riešenie.

II.
Zachovanie mlčanlivosti
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že sú povinné zabezpečiť ochranu informácií, ktoré si
vzájomne poskytnú za účelom vzájomnej spolupráce v zmysle tejto zmluvy a prehlasujú, že
zachovajú mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú alebo by mohli byť dôvernými
informáciami
2. Za dôvernú informáciu sa považuje akákoľvek informácia, o ktorej sa zmluvná strana dozvie
pri realizácii vzájomnej spolupráce podľa tejto zmluvy, a to najmä informácia týkajúca sa

posudzovanej Technológie, jej podstaty, jej pôvodcov a osôb, ktorých práva sa k Technológii
viažu, a ktorá nie je verejne známa alebo verejne prístupná, a to až do času, kedy sa verejne
známou a prístupnou stane. Pre prípad pochybnosti sa informácia považuje za dôvernú.
3. Dôverné informácie môžu zmluvným stranám slúžiť len k napĺňaniu vzájomnej spolupráce
podľa tejto zmluvy. Akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií alebo ich časti tretím
osobám bude považované za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy budú považovať i
sprístupnenie informácií o podstate spolupráce podľa tejto zmluvy a obsahu Stanoviska
akademickej inštitúcii, ktorá má k Technológii právo na riešenie.
4. Všetky nosiče informácií obsahujúce dôverné informácie, a to bez ohľadu na ich formu sú
zmluvné strany povinné chrániť pred ich stratou, poškodením, odcudzením, zničením,
nedovoleným rozmnožovaním, rozširovaním alebo iným neoprávneným použitím, či použitím
v rozpore s touto zmluvou.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek písomnosti, vrátane písomností v elektronickej
podobe obsahujúce dôverné informácie, nebudú kopírovať ani žiadnym iným spôsobom
rozmnožovať , ani sprístupňovať tretím osobám.
6. Sprístupňovanie, rozmnožovanie, kopírovanie a využívanie dôverných informácií vo svoj
prospech alebo v prospech tretích osôb sa považuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti
podľa tejto zmluvy.
7. O porušenie povinnosti mlčanlivosti nejde v prípade, ak:
a) zmluvná strana dôvernú informáciu poskytne tretej osobe na základe povinnosti uloženej
zákonom
b) zmluvná strana dôvernú informáciu poskytne spolupracujúcemu partnerovi, ktorý tejto
poskytuje zmluvné poradenské služby (podnikateľské, ekonomické, právne a pod.) a je
potrebné, aby mal prístup k dôverným informáciám; zmluvná strana je v takomto prípade
povinná zabezpečiť u takýchto svojich spolupracujúcich partnerov, ktorým má byť dôverná
informácia poskytnutá, minimálne v rozsahu požiadaviek zabezpečenia rovnakej úrovne
ochrany dôverných informácií ako vyplývajú z tejto zmluvy.
8.

Zmluvnú stranu môže povinnosti mlčanlivosti zbaviť výhradne druhá zmluvná strana, a to
písomným vyhlásením o zbavení mlčanlivosti.

9.

Zmluvná strana zodpovedá za škodu (skutočnú škodu a ušlý zisk), ktorú spôsobí porušením
povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. Zodpovednosť za škodu (skutočnú škodu a ušlý
zisk) sa vzťahuje i na tretie osoby, ktorých práva týmto porušením budú dotknuté.
Zodpovednosť za škodu sa vzťahuje na všetky uplatniteľné nároky, pohľadávky, straty,
poškodenia, ujmy, záväzky, náklady alebo výdaje akéhokoľvek druhu, rozhodcovské a
primerané právne poplatky.

10. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si vrátiť všetky písomnosti a nosiče informácií
obsahujúce dôverné informácie ku konkrétnej Technológií najneskôr ku dňu skončenia
vzájomnej spolupráce podľa tejto zmluvy.

III.

Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Povinnosť zachovania mlčanlivosti podľa tejto zmluvy trvá aj po ukončení vzájomnej
spolupráce.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

4. Vzťahy založené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po dva (2) rovnopisy.
6. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť iba písomne vo forme číslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa __________

V Bratislave dňa __________

Fond inovácií a technológií, a.s.

Centrum vedecko-technických informácií SR

----------------------------------------Radoslav Vašina
predseda predstavenstva
Investeers, a.s.

------------------------------------------------prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
generálny riaditeľ
Centrum vedecko-technických informácií SR

