
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

 

 

medzi 

Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, zastúpeným predsedom  
Mgr. Ľubošom Knothom 

a 

Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, zastúpeným 
generálnym riaditeľom prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. 

 

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Čl. 1. 

Cieľ zmluvy 

Zmluvné strany majú v oblasti vedy a výskumu, šírenia vedecko-technických informácií, 
ako aj výchovy a vzdelávania viaceré spoločné záujmy, poslanie a zodpovednosti. Z 
hľadiska efektívneho využitia ľudského potenciálu odborníkov pôsobiacich v obidvoch 
inštitúciách, ako aj materiálnych prostriedkov dospeli k rozhodnutiu nadviazať zmluvnú 
spoluprácu. 

 

Čl. 2. 

Predmet zmluvy 

1. Aktívna spolupráca obidvoch zmluvných strán bude zameraná na záujmové oblasti 
pôsobnosti zmluvných strán s cieľom kvalifikovanejšieho, efektívnejšieho a 
rýchlejšieho, vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločného záujmu. 

2. Zmluvné strany prejavujú vôľu spolupracovať pri zabezpečovaní úloh oboch 
zmluvných strán vo vymedzených oblastiach na základe vzájomnej výhodnosti a 
prospešnosti. 

 

Čl. 3 

Oblasti spolupráce 

Obidve zmluvné strany na základe dielčích dohôd zamerajú spoluprácu najmä na tieto 
oblasti: 

• propagácia slovenských organizácii výskumu a vývoja, ich kompetencií a výsledkov 
v SR  
i v zahraničí, zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve a transfere technológií, 

• organizácia konferencií, odborných seminárov, workshopov a partnerských podujatí 
zameraných na oblasť transferu technológií, 

• účasť na tvorbe spoločných návrhov domácich a zahraničných projektov v oblasti 
ochrany práv duševného vlastníctva, 

• poskytnutie odbornej garancie v oblasti pôsobnosti ÚPV SR pri implementácii 
národných projektov CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu 



technológií na Slovensku - NITT SK a „Podpora zriadenia a rozvoja Národného 
podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa“ realizovaných v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj, 

• vzájomné využívanie programových produktov pri budovaní moderných 
databázových systémov pre nekomerčné účely, 

• publikačná činnosť zmluvných strán ako aj zamestnancov zmluvných strán v 
periodických  
a neperiodických tlačovinách 

• distribúcia, propagácia a šírenie produktu IP PANORAMA prostredníctvom 
webových portálov, CD a DVD nosičoch v rámci aktivít projektu NITT SK v zmysle 
licenčných podmienok WIPO na základe celkového spracovania, internacionalizácie 
a lokalizácie produktu IP PANORAMA v zmysle zabezpečenia prekladov zo strany 
ÚPV SR a v zmysle technického zabezpečenia zapracovania dabingu a prekladov zo 
strany CVTI SR. 

• partnerstvo v projekte VIP4SME, kde CVTI SR figuruje ako co-beneficiary partner 
a ÚPV SR ako associate partner, ktoré zahŕňa najmä spoločné vypracovanie 
projektu, vzájomné pripomienkovanie návrhov, koordinovaný postup vo vzťahu 
k zadávateľovi projektu a projektovému výboru, spoluúčasť na realizovaných 
aktivitách projektu a vzájomná PR podpora a informovanosť.   

 

Čl. 4. 

Formy spolupráce 

1. Zmluvné strany budú pri realizácii tejto dohody uplatňovať všetky vzájomné 
dohodnuté formy spolupráce. 

2. Konkrétne projekty a úlohy budú dohodnuté v samostatných zmluvách, alebo 
dohodách uzatvorených v zmysle platných predpisov. 

3. Všetky finančné nároky a záväzky obidvoch zmluvných strán vyplývajúce z 
konkrétneho návrhu spolupráce budú pred zmluvným dojednávaním predložené na 
posúdenie z hľadiska dodržiavania platného zákona o rozpočtových pravidlách. 

4. Zmluvné strany poveria konkrétnych zamestnancov každoročným vyhodnocovaním 
spolupráce  
a plánovaním najvýznamnejších spoločných aktivít. 

 

Čl. 5. 

Doba plnenia zmluvy 

Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva sa môže písomne predĺžiť po 
dohode štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

Čl. 6. 

Výpovedné doby 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať písomne s 3-mesačnou 
výpovednou dobou. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V tomto prípade obidve zmluvné strany 
zabezpečia, aby vypovedanie zmluvy nepostihlo rozpracované spoločné činnosti. 

 



Čl. 7. 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmluva o spolupráci je uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

2. Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri 
zmlúv v zmysle zákona  
č. 211/2000 Z. z. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana si 
ponechá dva. 

 

V Banskej Bystrici, dňa.......................  V Bratislave, dňa....................... 

 

 

 

za Úrad priemyselného vlastníctva SR  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Mgr. Ľuboš Knoth    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 


