
Rámcová zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, poverený výkonom 
funkcie rektora 
Oprávnený na podpis zmluvy: prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan FCHPT 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu IBAN: SK28 8180 0000 0070 0008 1498 
IČO: 00397687 
DIČ: 2020845255 
IČ DPH: SK2020845255 
(ďalej len „FCHPT“)  
 
a  
 
HOFITECH s.r.o. 
Čukáraboň 7382/73, 929 01 Dunajská Streda 
štatutárny zástupca: RNDr. Gabriel Horváth, PhD. 
Bankové spojenie: VÚB Banka 
Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0037 0466 8854 
IČO: 50430785 
DIČ: 2120323469 
IČ DPH: Neplatca DPH 
(ďalej len „HOFITECH“) 

 
 

Preambula 
HOFITECH a FCHPT touto zmluvou upravujú podmienky vzájomnej spolupráce 
a zabezpečovania aktivít na pôde FCHPT v záujme podpory rozvoja vedeckých, výskumných 
a vzdelávacích aktivít.  
• Spoločnosť HOFITECH je malou technologickou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na 

inovatívne riešenia environmentálnych a priemyselných problémov. 
• Svoju inovatívnosť spoločnosť deklaruje úspechmi v grantových výzvach 

a v medzinárodných startup súťažiach. Najväčším doterajším úspechom je udelenie grantu 
výzvy EUREKA EUROSTARS-2, čo zabezpečí finančné prostriedky na dokončenie 
a škálovanie laboratórnej technológie HOFITECH počas 30-mesačného projektu 
„SmartMic“, ktorý sa začal 01.05.2021.  

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je rozvoj vzájomne výhodných aktivít a rôznych foriem 

akademicko-priemyselnej spolupráce v oblasti environmentálneho výskumu, vývoja, 
vzdelávania a odbornej výchovy študentov.  

2. Spolupráca bude viesť:  



a) k podpore vzťahov medzi priemyselnou a akademickou sférou,  

b) k reprezentácii a propagácii FCHPT i HOFITECH na medzinárodných konferenciách, 
sympóziách a technologických výstavách,  

c) k spoločným aktivitám v oblasti podpory, propagácie a rozvoja výskumno-vývojových 
aktivít a transferu vedomostí do praxe,  

d) k spoločným aktivitám v skvalitňovaní vzdelávacích aktivít študentov, doktorandov, 
záverečných prác a v posilnení uplatnenia študentov v praxi.  

 
Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Práva a povinnosti FCHPT:  

a) FCHPT bude súčinná výskumnému personálu HOFITECH v príprave podmienok pre 
realizáciu spoločných výskumno-vývojových aktivít so skupinou doc. Ing. Svetlany 
Hrouzkovej, PhD. 

b) FCHPT bude zdieľať s HOFITECH vedecko-výskumné výsledky získané riešením 
spoločných projektov vo forme spoločných publikačných výstupov.  

c) FCHPT pripraví firme HOFITECH podmienky, aby časť svojej výskumnej 
infraštruktúry umiestnila v laboratóriu 479 na Ústave analytickej chémie, NB, blok C 
a zabezpečí jej do tohto laboratória prístup pre prácu na spoločných vedecko-
výskumných aktivitách. 

2. Práva o povinnosti HOFITECH: 
a) HOFITECH vytvorí členom výskumnej skupiny doc. Ing. Svetlany Hrouzkovej, PhD. 

podmienky pre spoluprácu, zároveň bude zdieľať časť priemyselných 
výsledkov  s cieľom posilniť spoločnú publikačnú činnosť a tvoriť témy pre záverečné 
práce študentov. 

b) HOFITECH poskytne prístup členom výskumnej skupiny doc. Ing. Svetlany 
Hrouzkovej, PhD., vrátane študentov, k technologickej infraštruktúre a prototypovej 
aparatúre HOFITECH s účelom realizácie základného výskumu a chemicko-
analytických úloh. 

c) HOFITECH vynaloží 5.000 eur s DPH z rozpočtu svojho projektu za účelom integrácie 
študentov FCHPT do spoločných vývojových aktivít na laboratórnej infraštruktúre 
HOFITECH. 

d) HOFITECH bude propagovať FCHPT: 
i. reprezentovaním FCHPT ako partnera na medzinárodných, vnútroštátnych 

výstavách a startup summitoch,  
ii. šírením dobrého mena FCHPT umiestňovaním loga FCHPT na online aj 

tlačených propagačných materiáloch spojených s vývojárskou činnosťou 
HOFITECH,  

iii. vyhotovovaním obrazovej dokumentácie o šírení dobrého mena FCHPT, ktorú 
bude prezentovať aj na webových stránkach, sociálnych sieťach alebo iných 
printových médiách. 

            Každá konkrétna aktivita podľa tohto bodu vyžaduje predošlý súhlas FCHPT. 
e) HOFITECH sa bude aktívne podieľať v spolupráci s FCHPT na posilnení vedecko-

výskumnej kapacity spoločných projektov a na príprave návrhov spoločných projektov 
vo vnútroštátnych i medzinárodných výzvach.  

f) HOFITECH sa zaväzuje spolupracovať s FCHPT pri propagácii svojich spoločných 
vedecko-výskumných aktivít medzi študentami FCHPT.  

 
 



Článok 3 
Kontaktné osoby 

1. Kontaktnou osobou za FCHPT pre spoluprácu s HOFITECH je doc. Ing. Svetlana 
Hrouzková, PhD. (svetlana.hrouzkova@stuba.sk, tel. +421 915 396 928), ktorá bude 
pozývaná na rokovania k bodom týkajúcim sa spolupráce s FCHPT. Doc. Ing. Svetlana 
Hrouzková, PhD. má právomoc na rokovania delegovať namiesto seba inú osobu 
z FCHPT, o čom informuje HOFITECH vopred písomne.  

2. Kontaktnou osobou za HOFITECH pre spoluprácu s FCHPT bude konateľ HOFITECH, 
RNDr. Gabriel Horváth, PhD. (horvath@hofitech.com, +421 905 140 109), ktorý bude 
pozývaný na rokovania k bodom týkajúcim sa spolupráce medzi HOFITECH a FCHPT. 
Konateľ HOFITECH má právomoc na rokovania delegovať namiesto seba inú osobu 
z HOFITECH, o čom informuje FCHPT vopred písomne.  

 
 

Článok 4 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 17.05.2021 do 
31.10.2023.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu ukončiť obojstrannou dohodou alebo 
výpoveďou jednej zo zmluvných strán. 

3. Výpoveďou môžu ukončiť túto zmluvu obidve zmluvné strany, a to písomnou formou 
doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.  

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
Zverejnenie zmluvy zabezpečí FCHPT.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana dostane po dve 
vyhotovenia.  

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných 
dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ustanovenie 
bodu 1 tohto článku platí primerane. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto 
zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 
nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú 
svojimi podpismi tejto zmluvy.  

 
 
V Bratislave, dňa 12. 5. 2021 
 
 
 
______________________________                          _____________________________ 
RNDr. Gabriel Horváth, PhD,     prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 

konateľ HOFITECH       dekan FCHPT 


