Zmluva o združení prostriedkov
uzatvorená v súlade s § 27 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 523/2004 Z. z.“) a § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zastúpené:
Mgr. Branislav Gröhling
minister
Sídlo:
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO:
00164381
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK80 8180 0000 0070 0006 5236
(ďalej len „MŠVVaŠ SR“)
a

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Zastúpená:
Ing. Róbert Šimončič
generálny riaditeľ
Sídlo:
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Osoba zodpovedná
za komunikáciu:
Michal Brichta
IČO:
36070513
IČ DPH:
2021595092, nie je platca DPH
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK83 8180 0000 0070 0006 2078
(ďalej len „SARIO“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
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Čl. II.
Preambula
Zmluvné strany berú na zreteľ:















zámer Slovenskej republiky pokračovať v spolupráci s Európskou vesmírnou
agentúrou (ďalej len „ESA“) vo forme pridruženého štátu po ukončení platnosti
Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a
Európskou vesmírnou agentúrou, podpísanej v Bratislave dňa 16. februára 2015, ktorej
platnosť uplynie dňa 04. augusta 2022, v súlade s uznesením vlády SR č. 635/2020 zo
dňa 07. októbra 2020 a v súlade s uznesením vlády SR č. 775/2020 zo dňa 16.
decembra 2020;
čl. 4 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého majú členské štáty
a Európska únia v oblasti vesmírnej politiky paralelne zdieľané právomoci;
osobitnú pozornosť, ktorú Európska únia venuje problematike vesmíru, odvolávajúc sa
na návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny
program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č.
377/2014 rozhodnutie č. 514/2014/EÚ (COM(2018) 447 final) zo dňa 08. júna 2018;
závery Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť vesmír) zo dňa 04. júna 2020
„Vesmír pre udržateľnú Európu“ zdôrazňujúce potrebu podporovať rozvoj
udržateľného európskeho vesmírneho sektora a závery Rady EÚ pre
konkurencieschopnosť (časť vesmír) zo dňa 11. novembra 2020 „Usmernenia
týkajúce sa európskeho príspevku k stanoveniu kľúčových zásad pre celosvetové
vesmírne
hospodárstvo“,
ktoré
sa
venujú
budovaniu
celosvetovo
konkurencieschopného a stabilného európskeho vesmírneho hospodárstva a podpore
obnovy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19;
dynamický nárast nových aktérov [start-upov, spin-offov a malých a stredných
podnikov (ďalej len „MSP“)] venujúcich sa vesmírnym aktivitám v Slovenskej
republike (ďalej len „SR“) a narastajúci vesmírny potenciál slovenských firiem, ako aj
rozrastajúci sa vesmírny priemysel, a z toho vyplývajúcu potrebu zvýšenej koordinácie
vesmírnych aktivít, ako aj potrebu podpory rozvoja slovenského vesmírneho
priemyslu a internacionalizáciu aktivít slovenských entít a ich prepájanie so
zahraničnými partnermi a medzinárodnými a zahraničnými agentúrami;
spoluprácu SR s ESA, zapájanie priemyslu SR do vesmírnych aktivít a celkový rozvoj
vesmírneho sektora v SR, potrebu popularizácie výziev a tendrov (napr. mediálna
propagácia a poskytovanie informácií o týchto aktivitách), rozvoj investičnej
príťažlivosti a obchodného potenciálu vesmírneho sektora SR v súlade s konceptom
tzv. „New Space“;
záujem udržania trendu s Európskou úniou a členskými štátmi ESA, ktorého
nevyhnutným predpokladom je vykonávať v SR aktivity súvisiace s rozvojom
vesmírneho priemyslu priamo v prepojení na podnikateľov;
postavenie MŠVVaŠ SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť vedy
a techniky v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a organizačnú zložku
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MŠVVaŠ SR - oddelenie vesmírnej politiky – vesmírna kancelária v rámci sekcie
vedy a techniky (ďalej len „vesmírna kancelária“), ktorá plní najmä tieto úlohy:
i)
zabezpečuje spoluprácu SR s ESA, vo vzťahu k Európskej únii s Európskou
komisiou, Radou EÚ a Agentúrou EÚ pre Vesmírny program (EUSPA) pri
implementácii vesmírnej politiky EÚ,
ii) koordinuje v spolupráci s relevantnými rezortmi vesmírnu politiku a vesmírne
aktivity SR vo vzťahu k EÚ a ESA,
iii) podieľa sa na vytváraní podmienok pre budovanie vesmírnej infraštruktúry v
SR v spolupráci s relevantnými ústrednými orgánmi štátnej správy a inými
subjektmi;






efektívnu a úzku spoluprácu SARIO a MŠVVaŠ SR v množstve úspešných podujatí,
ktorými SARIO rozvíjalo vesmírny potenciál slovenských firiem, ktorým ponúka
možnosti diverzifikácie časti svojho portfólia vstupom do vesmírneho segmentu, ako
dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti s vysokou pridanou hodnotou a vysokými
technologickými požiadavkami;
spoločné záujmy a ciele pri podpore realizácie aktivít zameraných na budovanie
vesmírnej infraštruktúry, rozvoj vesmírneho sektora a rozširovania vesmírnej
priemyselnej základne na Slovensku za účelom prehlbovania spolupráce medzi
akademickou a priemyselnou obcou na Slovensku v oblasti vesmírnych aktivít,
posilňovania kapacít a schopností slovenských subjektov v jednotlivých vedných
odboroch súvisiacich s vesmírnou oblasťou, ako aj znalostí a zručností vo vesmírnych
technológiách, tvorbe vesmírnych aplikácií a produktov a poskytovaní služieb
založených na vesmírnych dátach;
svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, na základe ktorých sa zmluvné strany budú
vzájomne rešpektovať, vynaložia všetko úsilie podľa svojich najlepších možností a
schopností pri realizácii tejto zmluvy a nebudú vyvíjať také kroky a zdržia sa takých
aktivít, ktoré by narušili naplnenie predmetu zmluvy.

V zmysle uvedeného zmluvné strany vytvárajú združenie v súlade s § 27 zákona č. 523/2004
Z. z. a § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „združenie“), ktoré nie je samostatnou
právnickou osobou. Účelom združenia je podpora realizácie aktivít vesmírnej kancelárie
zameraných na budovanie vesmírnej infraštruktúry, rozvoj vesmírneho sektora a rozširovanie
vesmírnej priemyselnej základne v Slovenskej republike (ďalej len „Účel“) prostredníctvom
jej politickej a implementačnej zložky.
Čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán spoločne sa podieľať na dosiahnutí Účelu,
pričom sa zmluvné strany zaväzujú spolupracovať pri realizácii aktivít vesmírnej kancelárie
zameraných na podporu rozvoja vesmírneho priemyslu v SR a praktickú implementáciu
spolupráce SR a ESA, ktoré vyplývajú z uznesenia vlády SR č. 635/2020 zo dňa 07. októbra
2020 a pri vytváraní podmienok pre úspešné zapojenie a účasť SR vo vesmírnych aktivitách
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relevantných programov EÚ (najmä vo Vesmírnom programe Únie a rámcovom programe pre
výskum a inovácie Horizont Európa a v synergii s ďalšími programami EÚ).
2. SARIO sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje pokrývať implementačnú časť vesmírnej
agendy vesmírnej kancelárie predovšetkým z pohľadu rozvoja vesmírneho priemyslu
a výskumno-vývojových kapacít najmä u týchto entít (priemyselné subjekty, súkromná sféra,
firmy, MSP a start-upy, či spin-offy).
3. SARIO sa v rámci tejto zmluvnej spolupráce zaväzuje zabezpečiť:
a) aktivity informačno-popularizačné:
i) PR a marketing a informovanie na sociálnych sieťach, pravidelná aktualizácia
existujúcej stránky MŠVVaŠ SR - Slovenský kozmický portál
(http://slovak.space/),
ii) informačné kampane zamerané na zvýšenie povedomia o dostupných tendroch
a projektových výzvach medzi podnikateľmi so sídlom v SR a výskumnými
inštitúciami so sídlom v SR,
iii) publikácia brožúr a iných propagačno-prezentačných materiálov v slovenskom
a anglickom jazyku, ktoré sú zamerané na prezentáciu slovenského vesmírneho
ekosystému (v online verzii a/alebo tlačenej verzii),
b) aktivity presieťovacie: vytvorenie a spravovanie online databázy organizácií
výskumu, vývoja a inovácií, priemyslu a iných subjektov aktívnych alebo
s potenciálom participácie vo vesmírnych aktivitách SR s možnosťou vyhľadávania
podľa zadaných parametrov,
c) aktivity konzultačno-poradenské:
i) podpora podnikateľov so sídlom v SR a výskumno-vývojových organizácií so
sídlom v SR pri integrácii do európskych priemyselných štruktúr, formou adhoc konzultácií a odborného poradenstva pre úspešné zapojenie sa do
vesmírnych projektov, výziev a tendrov ESA a EÚ,
ii) poradenstvo v možnostiach diverzifikácie priemyslu SR na oblasti s vysokou
pridanou hodnotou; Zabezpečenie externých expertov špecializujúcich sa na
oblasti, ktoré nebudú pokryté internými kapacitami vesmírnej kancelárie
(napríklad technologické oblasti, získavanie investícií, duševné vlastníctvo ...),
d) aktivity organizačné: organizovanie odborných konferencií workshopov, seminárov
k ESA/EÚ výzvam a hackathonov, ako aj prednášok a popularizačných podujatí pre
podnikateľov so sídlom v SR, technikov, vedcov, študentov, žiakov a pedagógov;
podujatia majú byť zamerané na prezentovanie výsledkov vesmírnych aktivít SR a
možnosti ich rozvoja (napr. vesmírny výskum, vývoj vesmírnych aplikácií,
produktov a technológií) v rôznych regiónoch SR; zabezpečenie minimálne jednej
hlavnej každoročnej konferencie a minimálne 10 iných aktivít (hackathony,
webináre, podnikateľské misie, matchmakingy, vystúpenia, spoluorganizované
podujatia) v SR a zahraničí; zabezpečenie priameho zapojenia existujúcich
organizácií a platforiem do osvetových aktivít,
e) aktivity reprezentačné: zabezpečenie účasti delegátov zo SR na povinných
zasadnutiach a rokovaniach výborov a podvýborov ESA, medzinárodných
astronomických kongresoch, účasť na konferenciách, školeniach so zabezpečením
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účastníckych poplatkov a výdavkov spojených predovšetkým so zahraničnými
cestami predstaviteľov vesmírnej kancelárie, ako aj zástupcov podnikateľov so
sídlom v SR a výskumných inštitúcií so sídlom v SR, ktorí budú súčasťou daných
delegácií,
f) úhrada nevyhnutných členských poplatkov (napr. EURISY, IAF, Copernicus/Galileo
Masters Regional Partnership, Slovak Aerospace Cluster),
g) aktivity internacionalizačné: rozvíjanie medzinárodnej odbornej spolupráce
a spoločných výziev (napr. s Českou kozmickou kanceláriou, Rakúskou vesmírnou
agentúrou, ECSL vrátane svetových vesmírnych agentúr ako NASA, ROSKOSMOS,
CNSA, JAXA, DLR, ISA, ASI, CNES); zabezpečenie zahraničných ciest
predstaviteľov vesmírnej kancelárie, ako aj zástupcov podnikateľov so sídlom v SR
a výskumných inštitúcií so sídlom v SR, ktorí budú súčasťou daných delegácií,
h) propagáciu účasti MŠVVaŠ SR a uvedenie loga MŠVVaŠ SR na všetkých
odborných, propagačných a reprezentačných materiáloch, ktoré budú výstupom
realizovaných aktivít.
4.

MŠVVaŠ SR sa v rámci spolupráce zaväzuje zabezpečiť:
a) koordináciu aktivít súvisiacich s predmetom zmluvy usmerňovaním a poskytovaním
informácií z vesmírnej politiky EÚ a pokynov súvisiacich so spoluprácou SR a ESA,
nastavenie plánu spoločných aktivít v spolupráci so SARIO a poskytovanie podpory
v súvislosti s realizáciou aktivít zameraných na dosiahnutie Účelu,
b) poskytnutie finančných prostriedkov podľa čl. IV ods. 2.

5. Za účelom koordinácie aktivít MŠVVaŠ SR a SARIO sa zmluvné strany zaväzujú
k pravidelným koordinačno-informačným stretnutiam a aktívnej vzájomnej komunikácii.
Čl. IV.
Finančné podmienky
1. Predpokladané náklady na plnenie predmetu zmluvy predstavujú celkom 556 800,- eur
(slovom: päťstopäťdesiatšesťtisíc osemsto eur), t. j. 185 600,- eur (slovom:
stoosemdesiatpäťtisíc šesťsto eur) ročne v období rokov 2021 - 2023.
2. MŠVVaŠ SR sa zaväzuje poskytnúť na plnenie predmetu zmluvy finančné prostriedky
v celkovej výške 556 800,- eur (slovom: päťstopäťdesiatšesťtisíc osemsto eur), t. j. 185 600,eur (slovom: stoosemdesiatpäťtisíc šesťsto eur) počas každého kalendárneho roka zmluvnej
spolupráce v období rokov 2021 – 2023 (ďalej len „finančné prostriedky“).
3. MŠVVaŠ SR sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky podľa predchádzajúceho odseku
formou bezhotovostného prevodu na bankový účet SARIO uvedený v záhlaví zmluvy, ktorý
je samostatne zriadený na tento účel a na vedenie finančných prostriedkov poskytovaných zo
štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a následne
každoročne poukazovať finančné prostriedky v súlade s odsekom 2 najneskôr do 30. apríla
príslušného roka.
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4. Správou združených finančných prostriedkov je poverené SARIO.
5. SARIO je povinné najneskôr do 10. decembra príslušného rozpočtového roka informovať
MŠVVaŠ SR o stave použitia finančných prostriedkov, a v prípade ich nedočerpania do 31.
decembra príslušného rozpočtového roka, tieto vrátiť najneskôr do 15. decembra príslušného
rozpočtového roka na bankový účet MŠVVaŠ SR uvedený v záhlaví zmluvy s variabilným
symbolom 1009.
6.

SARIO je povinné vypracovať každoročne riadne a úplné (prehľadné, podrobné) vyúčtovanie
použitých nákladov na predmet zmluvy v skladbe priame náklady, nepriame náklady podľa
jednotlivých položiek vo vzťahu k finančným prostriedkom poskytnutým na predmet zmluvy
v súlade s čl. III. ods. 2. a ods. 3. a v súlade s čl. IV. ods. 2. a ods. 3. a zároveň popis
realizovaných aktivít v danom kalendárnom roku spolu s vyhodnotením nastavených
merateľných ukazovateľov podľa Prílohy č. 2 zmluvy a zaslať ho MŠVVaŠ SR do 31. januára
nasledujúceho roka.

7.

V prípade, že SARIO nedodrží svoj záväzok podľa odseku 5 a 6, nie je MŠVVaŠ SR viazané
povinnosťou podľa odseku 3, pričom ustanovenia čl. V. ods. 2 zostávajú nedotknuté.

8.

Rozpočet ročných nákladov na zabezpečenie realizácie aktivít zameraných na podporu
rozvoja vesmírneho priemyslu a praktickú implementáciu spolupráce SR a ESA je uvedený
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. SARIO je povinné použiť finančné prostriedky v súlade s touto
zmluvou a v zmysle štruktúry nákladov uvedenej v Prílohe č. 1 pre daný kalendárny rok. Pri
reálnom plnení aktivít môže dôjsť k presunom časti finančných prostriedkov medzi
jednotlivými položkami všetkých, aj mzdových nákladov v rámci jednotlivých aktivít.
V prípade, že celkový objem finančných prostriedkov presúvaných medzi položkami
nákladov podľa Prílohy č. 1 v priebehu kalendárneho roka presiahne výšku 15 % z celkovej
čiastky vyhradenej na financovanej danej položky podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, je SARIO
povinné písomne požiadať MŠVVaŠ SR o odsúhlasenie daného presunu; MŠVVaŠ SR
odsúhlasí alebo zamietne požadovaný presun časti finančných prostriedkov najneskôr do 20
dní od doručenia takejto žiadosti. Ak sa MŠVVaŠ SR nevyjadrí k predloženej žiadosti
v zmysle tohto odseku v stanovenom termíne, žiadosť sa považuje za schválenú. Odhadovaná
štruktúra nákladov uvádzaná v percentuálnom vyjadrení v rámci jednotlivých položiek
nákladov v Prílohe č. 1 má iba orientačný a nezáväzný charakter. Celkový objem finančných
prostriedkov v rámci jednotlivých položiek je záväzný a meniť sa môže len v rámci pravidiel
stanovených v tomto odseku.

9.

SARIO je pri nakladaní s finančnými prostriedkami povinné dodržiavať zásady
hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti, preukázateľnej účelnosti a nevyhnutnosti vo vzťahu
k predmetu zmluvy. Finančné prostriedky je povinné riadne viesť v účtovníctve podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

10. SARIO sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú boli poskytnuté
finančné prostriedky a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s touto činnosťou
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alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) uvedie, že bola financovaná
aj zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR.
11. SARIO sa zaväzuje, že v termíne do 31. januára 2024 predloží MŠVVaŠ SR záverečné
vyúčtovanie finančných prostriedkov v skladbe podľa odseku 6 podpísané štatutárnym
zástupcom. Záverečné vyúčtovanie musí obsahovať najmä:
a) vecné vyhodnotenie plnenia Účelu,
b) merateľné ukazovatele a stav ich napĺňania, ako sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy.
c) súpis realizovaných činností s vyčíslením použitých finančných prostriedkov,
d) kópie príslušnej dokumentácie preukazujúcej použitie finančných prostriedkov.
12. SARIO predloží MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. marca 2024 súhrnnú záverečnú správu o
vecnej realizácii predmetu zmluvy, vykonaných aktivitách podľa čl. III. ods. 3
zmluvy, dosiahnutých výsledkoch spolupráce a súhrnom naplnení merateľných ukazovateľov
podľa Prílohy č. 2 zmluvy.
13. SARIO umožní na požiadanie MŠVVaŠ SR vykonať kontrolu použitia finančných
prostriedkov podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a umožní na požiadanie
MŠVVaŠ SR kedykoľvek v priebehu rozpočtového roka vykonať kontrolu aktuálneho stavu
použitia finančných prostriedkov poskytnutím písomnej informácie o aktuálnom stave
použitia finančných prostriedkov a ich vecnom použití.
14. SARIO je povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. Porušenie ustanovení
tejto zmluvy alebo zákona č. 523/2004 Z. z. sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a sú
s ním spojené sankcie uvedené v § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
15. SARIO je povinné písomne informovať MŠVVaŠ SR o akejkoľvek zmene svojho právneho
stavu na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ktorá má alebo môže mať vplyv na podmienky, za
ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a súčasne je povinné
písomne požiadať MŠVVaŠ SR o súhlas na vykonanie akejkoľvek zmeny, ktorá má alebo
môže mať vplyv na podmienky, za ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky. SARIO nie
je oprávnené previesť na tretiu osobu práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez
súhlasu MŠVVaŠ SR.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že majetok nadobudnutý spoločne pri výkone zmluvne dojednanej
činnosti sa bude deliť v pomere zodpovedajúcom výške nimi vložených vkladov. Toto
ustanovenie sa vzťahuje aj na majetkové usporiadanie v prípade zániku tejto zmluvy.
Zmluvné strany sú povinné nadobúdať tovary, služby, stavebné práce v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Čl. V.
Ukončenie zmluvy
7

1. Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) na základe odstúpenia od zmluvy,
d) uplynutím 3-mesačnej výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede
ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu;
výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
2. MŠVVaŠ SR je oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia
povinností podľa tejto zmluvy zo strany SARIO. Za podstatné porušenie povinností podľa
tejto zmluvy sa považuje porušenie zmluvných povinností SARIO podľa čl. III. a čl. IV. ods.
5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 prvá veta, 15 druhá veta, 16 tretia veta tejto zmluvy, ak je na to
SARIO písomne upozornené a napriek tomu nesplní svoju zmluvnú povinnosť v dodatočnej
primeranej lehote, ktorá jej bola na to poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť
špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto
zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia
porušenia ani v dodatočnej lehote má MŠVVaŠ SR právo odstúpiť od tejto zmluvy.
3. MŠVVaŠ SR je oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť, ak sa preukáže, že SARIO uviedlo
MŠVVaŠ SR nepravdivé informácie majúce vplyv na opodstatnenosť poskytnutia finančných
prostriedkov podľa tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne na adresu
uvedenú v záhlaví zmluvy. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením
písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v
záhlaví tejto zmluvy.
5. V prípade zániku zmluvy podľa odseku 1 písm. a), b) a d) je SARIO povinné bez zbytočného
odkladu po zániku zmluvy vrátiť MŠVVaŠ SR nepoužité finančné prostriedky na predmet
zmluvy vrátane výnosov z nich na bankový účet MŠVVaŠ SR uvedený v záhlaví tejto
zmluvy, VS 1009. Bezodkladne po vrátení finančných prostriedkov podľa predchádzajúcej
vety je SARIO povinné o tom písomne upovedomiť MŠVVaŠ SR. Článok IV. ods. 10 a 11 sa
použijú v takom prípade primerane.
6. V prípade zániku zmluvy podľa odseku 1 písm. c) je SARIO povinné bez zbytočného odkladu
po zániku zmluvy vrátiť MŠVVaŠ SR všetky poskytnuté finančné prostriedky na predmet
zmluvy vrátane výnosov z nich na bankový účet MŠVVaŠ SR uvedený v záhlaví tejto zmluvy,
VS 1009. Bezodkladne po vrátení finančných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety je
SARIO povinné o tom písomne upovedomiť MŠVVaŠ SR.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na obdobie do 31.12.2023.
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2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku, podpísaného oboma
zmluvnými stranami Takto platný a účinný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z.,
Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
5. Zmluva je vyhotovená v ôsmich originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise MŠVVaŠ
SR dostane štyri rovnopisy a SARIO štyri rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne a nebola uzatvorená
za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Zmluvné strany jej obsahu
porozumeli, bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za MŠVVaŠ SR

Za SARIO

........................................................
Mgr. Branislav Gröhling
minister

...............................................
Ing. Róbert Šimončič
generálny riaditeľ
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Príloha č. 1
Rozpočet ročných nákladov na zabezpečenie realizácie aktivít zameraných na podporu
rozvoja vesmírneho priemyslu a praktickú implementáciu spolupráce s Európskou
vesmírnou agentúrou (ESA) v zmysle napĺňania účelu a predmetu zmluvy medzi
MŠVVaŠ SR a SARIO

1

Názov položky
Aktivity informačno-popularizačné

Suma v €

iv) PR a marketing a informovanie na sociálnych sieťach, pravidelná
aktualizácia existujúcej stránky MŠVVaŠ SR - Slovenský kozmický portál
(http://slovak.space/),
v) informačné kampane zamerané na zvýšenie povedomia o dostupných
tendroch a projektových výzvach medzi podnikateľmi so sídlom v SR
a výskumnými inštitúciami so sídlom v SR,
vi) publikácia
brožúr
a iných
propagačno-prezentačných
materiálov
v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré sú zamerané na prezentáciu
slovenského vesmírneho ekosystému (v online verzii a/alebo tlačenej verzii).

2

Odhadovaná štruktúra nákladov:
Mzdové náklady: 50%
Ostatné náklady (materiál, služby): 50%
Aktivity presieťovacie

9 400

Vytvorenie a spravovanie online databázy organizácií výskumu, vývoja
a inovácií, priemyslu a iných subjektov aktívnych alebo s potenciálom na
participáciu vo vesmírnych aktivitách SR možnosťou vyhľadávania podľa
zadaných parametrov.

3

Odhadovaná štruktúra nákladov:
Mzdové náklady: 100%
Aktivity konzultačno-poradenské

9 400

i) podpora podnikateľov so sídlom v SR a výskumno-vývojových organizácií
so sídlom v SR pri integrácii do európskych priemyselných štruktúr, formou
ad-hoc konzultácií a odborného poradenstva pre úspešné zapojenie sa do
vesmírnych projektov ESA a EÚ,
ii) poradenstvo v možnostiach diverzifikácie priemyslu SR na oblasti s vysokou
pridanou hodnotou. Zabezpečenie externých expertov špecializujúcich sa na
oblasti, ktoré nebudú pokryté internými kapacitami vesmírnej kancelárie
(napríklad technologické oblasti, získavanie investícií, duševné vlastníctvo,...).
Odhadovaná štruktúra nákladov:
Mzdové náklady: 85%
Náklady na technické vybavenie: 15%

31 000

1

Príloha č. 1
Aktivity organizačné

4

Organizovanie odborných konferencií workshopov, seminárov k ESA/EÚ
výzvam a hackathonov, ako aj prednášok a popularizačných podujatí pre
podnikateľov so sídlom v SR, technikov, vedcov, študentov, žiakov
a pedagógov; podujatia majú byť zamerané na prezentovanie výsledkov
vesmírnych aktivít SR a možnosti ich rozvoja (napr. vesmírny výskum, vývoj
vesmírnych aplikácií, produktov a technológií) v rôznych regiónoch SR.
Zabezpečenie minimálne jednej hlavnej každoročnej konferencie a minimálne
10 iných aktivít (hackathony, webináre, podnikateľské misie, matchmakingy,
vystúpenia, spoluorganizované podujatia)v SR a v zahraničí. Zabezpečenie
priameho zapojenia existujúcich organizácií a platforiem do osvetových aktivít.

5

Odhadovaná štruktúra nákladov:
Mzdové náklady: 40%
Náklady spojené s organizáciou podujatí: 45%
Náklady na technické vybavenie: 15%
Aktivity reprezentačné

31 000

Zabezpečenie účasti delegátov zo SR na povinných zasadnutiach a rokovaniach
výborov a podvýborov ESA, medzinárodných astronomických kongresoch,
účasť na konferenciách, školeniach so zabezpečením účastníckych poplatkov a
výdavkov spojených predovšetkým so zahraničnými cestami predstaviteľov
vesmírnej kancelárie ako aj zástupcov podnikateľov so sídlom v SR
a výskumných inštitúcií so sídlom v SR, ktorí budú súčasťou daných delegácií.

6

Odhadovaná štruktúra nákladov:
Mzdové náklady: 70%
Cestovné a účastnícke náklady + speaking fees: 30%
Úhrada členských poplatkov

7

EURISY, IAF, Copernicus/Galileo Masters Regional Partnership, Slovak
Aerospace Cluster
Aktivity internacionalizačné

60 000

10 000

Rozvíjanie medzinárodnej odbornej spolupráce a spoločných výziev (napr.
s Českou kozmickou kanceláriou, Rakúskou vesmírnou agentúrou, ECSL
vrátane svetových vesmírnych agentúr ako NASA, ROSKOSMOS, CNSA,
JAXA, DLR, ISA, ASI, CNES). Výdavky spojené predovšetkým so
zahraničnými cestami predstaviteľov vesmírnej kancelárie ako aj zástupcov
podnikateľov so sídlom v SR a výskumných inštitúcií so sídlom v SR, ktorí
budú súčasťou daných delegácií.
Odhadovaná štruktúra nákladov:
Mzdové náklady: 73%
Cestovné a účastnícke náklady + speaking fees: 27%
Celkovo ročne

34 800
185 600
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Príloha č. 2
Merateľné ukazovatele s cieľom napĺňania aktivít zameraných na podporu rozvoja
vesmírneho priemyslu a praktickú implementáciu spolupráce s Európskou
vesmírnou agentúrou (ESA)
1. Nárast počtu subjektov zapojených do vesmírnych výziev v porovnaní s celkovým počtom
subjektov zapojených v PECS 1-5: nárast o 10%.
2. Nárast počtu podnikateľov so sídlom v SR zapojených do sektora (minimálne na úrovni
nadviazania partnerstva s cieľom realizácie spoločného projektu alebo spustenia vlastného
vývojového projektu): nárast o 10%.
3. Zorganizovanie 1 hlavného podujatia (Emerging Space 2021) a minimálne 10 iných aktivít
(hackathony,
webináre,
podnikateľské
misie,
matchmakingy,
vystúpenia,
spoluorganizované podujatia) v SR a zahraničí.
4. Publikácia a následná každoročná aktualizácia prezentačnej brožúry o slovenskom
vesmírnom sektore v anglickom jazyku. Počet informačných kampaní (prostredníctvom
webového sídla a sociálnych sietí) rovný počtu zverejnených vesmírnych výziev
relevantných pre podnikateľov so sídlom v SR a výskumné inštitúcie so sídlom v SR.

1

