
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods.2 a nasl. a §271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len ako „Zmluva“)

Registrácia:

ZMLUVNÉ STRANY

1.1: IQ Capital s.r.o.

Sídlo: Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma: s.r.o.

DIČ:

IČO: 36 725 111

IČ DPH: SK2022304801

BIC:

IBAN: SK 51 1100 0000 0026 2009 9469

(ďalej len IQ Capital s.r.o.“)

1.2:

Zástupca: PaedDr. Ján Babie, PhD.

Obchodné meno : Univerzita Komenského v Bratislave
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1

IČO: 00397 865

DIČ: 2020845332

IČ DPH: SK2020845332

Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor

Fakulta/súčasť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Zastúpená: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan



Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Právna forma:

Pracovisko

verejnoprávna inštitúcia - Verejná vysoká 
škola zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a Nariadením 
vlády č. 115/1979. Podnikateľskú činnosť 
vykonáva v súlade s § 18 zákona

Katedra astronómie, fyziky Zeme a 
meteorológie

( ďalej len „FMFI UK“)

(ďalej „IQ Capital“ a „FMFI UK“ spoločne ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

A. FMFI UK je súčasťou verejnej vysokej školy, ktorej poslaním je okrem iného realizovať 
vedecký výskum a vývoj aj v oblasti využitia plazmových a katalytických technológií 
v environmentálnych aplikáciách pre čistenie a dekontamináciu vzduchu.

B. IQ Capital je obchodná spoločnosť, ktorá podniká v oblasti vývoja a výroby 
inovatívnych technológií vrátane zariadení na čistenie a dekontamináciu vzduchu typu 
Beewair.

C. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii obojstranne prospešného projektu spolupráce 
v oblasti optimalizovania procesu tvorenia studenej plazmy v dekontaminačných 
zariadeniach rady EMMA a NELLA, ktoré vyrába IQ Capital a FMFI UK bude v rámci 
výskumu skúmať produkciu ozónu, oxidov dusíka a iných aktívnych látok a ich vplyv 
na chemickú dekontamináciu vzduchu od reprezentatívneho uhľovodíka 
a optimalizovať parametre nastavenia studenej plazmy a fotokatalýzy (ďalej len 
„projekt spolupráce“).

D. Účelom tejto Zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán počas realizácie 
projektu spolupráce, pri ktorých dôjde k poskytnutiu a používaniu dôverných informácií 
definovaných v článku I. tejto zmluvy.

E. Majúc na mysli význam dôvernosti niektorých informácií ako aj potrebu ochrany 
predmetov obchodného tajomstva počas riešenia a realizácie projektu spolupráce sa 
zmluvné strany rozhodli upraviť pravidlá dodržiavania mlčanlivosti a poskytovania, 
používania a ochrany dôverných informácií.

ČLÁNOK L 

DEFINÍCIE POJMOV

Na účel tejto zmluvy sa pojmom:

a) „prijímateľ“ rozumie zmluvná strana, ktorá sa pri riešení a realizácii projektu 
spolupráce oboznamuje s dôvernými informáciami poskytnutými druhou zmluvnou 
stranou v súlade s podmienkami tejto zmluvy,

b) „poskytovateľ“ rozumie zmluvná strana, ktorá disponuje dôvernými informáciami 
alebo takéto informácie vlastní a poskytuje ich alebo sprístupňuje na účely riešenia 



a realizácie projektu spolupráce druhej zmluvnej strane v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy,

c) „zástupca“ rozumie zástupca zmluvnej strany, ktorý ňou bol poverený v jej mene pri 
realizácii tejto zmluvy,

d) „neoprávnené nakladanie“ rozumie (i) poskytnutie, sprístupnenie alebo umožnenie 
prístupu k dôverným informáciám tretej osobe v rozpore s podmienkami tejto zmluvy 
alebo (ii) zverejnenie, publikovanie alebo vystavenie na akomkoľvek verejnom mieste 
dôverných informácií prijímateľom resp. jeho zástupcom alebo (iii) zneužitie dôverných 
informácií prijímateľom mimo rámca a účelu vzájomnej spolupráce s ich 
poskytovateľom.

e) „dôvernými informáciami“ sa rozumejú technické, obchodné, právne, finančné, 
prevádzkové a ďalšie skutočnosti, informácie a údaje, týkajúce sa predmetu projektu 
spolupráce, alebo s nimi súvisiace, s výnimkou informácii, ktoré sú preukázateľne 
verejne známymi alebo ktoré sa preukázateľne dali zadovážiť z bežne dostupných 
zdrojov alebo boli získané druhou zmluvnou stranou od tretej osoby bez toho, aby 
porušila záväzok zachovania mlčanlivosti.

ČLÁNOK 11.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zmluvné strany sa pri riešení a realizácii projektu spolupráce podľa zmluvy zaväzujú 
vyvinúť maximálne úsilie a vykonať všetky potrebné úkony a opatrenia smerujúce 
k zabezpečeniu ochrany práv duševného vlastníctva vo vzťahu k akýmkoľvek dôverným 
informáciám poskytnutým druhou zmluvnou stranou ako aj k výsledkom riešení.

2. V prípade, že zmluvná strana ako prijímateľ dostane k dispozícii jasne vyznačené dôverné 
informácie, zaväzuje sa zaobchádzať s týmito informáciami tak, aby s nimi prišli do 
kontaktu iba jej zamestnanci a zástupcovia, ktorí sa budú podieľať na projekte spolupráce 
a vynaložiť maximálnu starostlivosť a pozornosť na ich zabezpečeniu, vrátane zachovania 
mlčanlivosti tými zamestnancami resp. zástupcami, ktorí s informáciami prišli do kontaktu.

3. Prijímateľ sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa priamo či 
nepriamo neposkytnúť dôverné informácie žiadnej tretej osobe. Táto povinnosť prechádza 
aj na študentov a riešiteľov projektu spolupráce, ktorí nie sú v priamom pracovno-právnom 
vzťahu s prijímateľom.

4. Dôverné informácie môžu byť reprodukované alebo kopírované, či už v celku alebo 
čiastočne iba za podmienok uvedených v tejto zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať skutočnosť, že prijímateľ, ako verejnoprávna 
inštitúcia a vrcholná vzdelávacia a vedecká ustanovizeň, ktorej poslaním je vysokoškolské 
vzdelávanie a výskum v rámci spoločného európskeho výskumného priestoru a ktorej 
povinnosťou je v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a iných súvisiacich predpisov vysokých škôl, publikovať 
výsledky svojej činnosti. V rámci takejto publikačnej činnosti má zhotovíte!’ právo 
publikovať:
a. časť predmetného diela v rozsahu, v ktorom prijímateľ publikuje vlastné informácie 

spadajúce pod know-how, obchodné tajomstvo a/alebo dôverné informácie, za 
predpokladu, že takéto informácie preukázateľne boli a sú vo vlastníctve prijímateľa 
pred začatím vykonávania diela,

b. časť predmetného diela v rozsahu, v ktorom prijímateľ publikuje informácie, ktoré 
preukázateľne boli a sú zverejnené verejnosti a sú všeobecne známe,

c. časť predmetného diela v rozsahu, v ktorom zhotovíte!’ publikuje informácie, ktoré 
nespadajú pod definíciu písm. a) a b) a ktoré boli dosiahnuté na základe spolupráce 



zmluvných strán vyplývajúcej z tejto zmluvy za predpokladu, že poskytovateľovi je 
umožnené pred publikovaním takejto časti diela, predmetnú časť diela preštudovať 
a označiť informácie, ktoré by mohli ohroziť jeho výskum a vývoj a/alebo finančné, 
ekonomické alebo podnikateľské zámery, pričom prijímateľ sa zaväzuje, že takto 
označené informácie nebude publikovať.

d. Výsledky spoločného výskumu budú publikované v spoločnom spoluautorstve 
poskytovateľa a prijímateľa.

6. Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každé neoprávnené nakladanie 
s dôvernými informáciami na svojej strane alebo inou osobou bezodkladne potom, ako túto 
skutočnosť zistí a zaväzuje sa vyvinúť v spolupráci s druhou zmluvnou stranou maximálne 
úsilie na to ,aby sa odstránili následky, najmä aby sa zabránilo ďalšiemu neoprávnenému 
nakladaniu a tiež aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia na ochranu dôverných 
informácií.

7. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
strany postúpiť - previesť akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú 
osobu.

8. Výsledky riešení, ktoré vzniknú počas plnenia záväzkov zmluvných strán zo zmluvy a 
ktoré môžu byť predmetom duševného vlastníctva, budú chránené podľa ustanovení 
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom žnem, zákona č. 435/2001 Z. z. o 
patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (patentový zákon) v platnom znení, zákona č. 517/2007 Z. z., o úžitkových 
vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných 
právnych predpisov z priemyselno-právnej oblasti. Zmluvné strany sa zaväzujú za účelom 
zabezpečenia ochrany výsledkov spolupráce v zmysle právnych predpisov Slovenskej 
republiky vynaložiť potrebné úsilie a poskytnúť si vzájomnú súčinnosť.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že výsledky spolupráce na základe tejto zmluvy sú výsledkom 
spoločnej tvorivej duševnej činnosti zamestnancov IQ Capital s.r.o. a FMFI UK , ktorí sa 
na výskume a vývoji predmetu duševného vlastníctva podieľali. Po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy budú FMFI UK a IQ Capital s. r. o. spoločne podávať žiadosti o ochranu 
predmetu duševného vlastníctva (napr. žiadosti o udelenie patentu, úžitkového vzoru, a 
pod.) na ktorých sa vopred písomne dohodnú. IQ Capital s.r.o. je oprávnená využívať 
výsledky spolupráce pre svoju vlastnú potrebu v zmysle neobmedzeného času, miesta 
a množstva. V prípade poskytnutia licencie tretej osobe alebo predaja výsledku 
spolupráce, príjmy z tejto činnosti budú spoločným príjmom IQ Capital s.r.o. a FMFI UK 
v pomere 70:30. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s nakladaním s 
výsledkom spolupráce budú predmetom samostatnej dohody.

10. V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
stranou sa táto zaväzuje nahradiť druhej strane všetku škodu, ktorá je v dôsledku porušenia 
tejto zmluvy vznikla a to v plnej výške.

ČLÁNOK III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva vrátane jej príloh je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre 
nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods.l zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej 
zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 



predpisov. Ak majú povinnosť zverejňovať zmluvu obe zmluvné strany, rozhodujúce je jej 
prvé zverejnenie.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných 
dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení príslušných predpisov.

4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa budú 
riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.

5. Zmluvné strany sa pri plnení tejto zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne 
predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne 
ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať 
všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

6. Ak niektoré z ustanovení zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť nemá 
za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti 
dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného 
odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný 
uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením v čase uzatvorenia zmluvy.

7. Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného 
odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa 
alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto 
bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí 
deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom 
a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa 
vyjadrená v zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú 
dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom zmluvy ju obidve 
zmluvné strany podpisujú.

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s povahou originálu, dve (2) pre

IQ Capital a dve (2) pre FMFI UK.

V.... ť......... .......................................dna.



IQ Capital s.r.o. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

PaedDr. Ján Babie, PhD. Univerzity Komenského v Bratislave

konateľ prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., 

dekan


