
LICENČNÁ ZMLUVA  
na použitie loga a predmety priemyselného vlastníctva uzatvorená v súlade s § 508 a nasl. zákona č.     

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 20 zákona č. 506/2009 Z. z. o 
ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a § 65 až 70 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v 

znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej ako „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami 
 
Zmluvný partner: 
Alanata a.s. 
Sídlo: Krasovského 14 851 01 BRATISLAVA 
IČO:   54629331 
DIČ: 2121747573 
IČ DPH:  SK2121747573 
Oprávnený na podpis zmluvy: Ing. Andrej Bališ, člen predstavenstva 
Registrácia: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sa  Vložka číslo:  
 7425/B 
 (ďalej len „Zmluvný partner“) 
 
a  
 

Nadobúdateľ: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) 
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
Súčasť STU bez právnej subjektivity: Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave 
 Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava 

Bankový účet:  7000081404 /8180 Štátna pokladnica  Bratislava 
IBAN:  SK44 8180 0000 0070 0008 1404 
IČO:  00 397 687 
DIČ:  2020845255 
IČ DPH:  SK 2020845255 
Oprávnený na podpis zmluvy: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan 
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných:  Ing. Alica Tibenská, tajomníčka 
vo veciach technických - 
Právna forma: verejná vysoká škola v zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „Nadobúdateľ“) 
 
 
 
Zmluvný partner a Nadobúdateľ sa dohodli na nasledovnom: 
 
 
 
 
 
 



Článok I. Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu Zmluvného partnera na použitie jeho loga, príp. ďalšieho grafického 

znázornenia predmetu priemyselného vlastníctva  (ďalej len Dielo) Zmluvného partnera Nadobúdateľovi. 
1.2 Zmluvný partner poskytuje súhlas na použitie Diela výhradne na účel podujatí súvisiacich s propagáciou 

štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, 
ktoré organizuje Nadobúdateľ.  

 
Článok II. Licencia 

2.1  Zmluvný partner udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na výkon všetkých výhradných majetkových práv 
špecifikovaných v §.18 ods.2 zákona č.618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov k Dielu, najmä na jeho 
používanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom pri realizácii podujatí v zmysle Čl.I, ods.1.2 a to formou tlačenou, 
elektronickou, vrátane sociálnych sietí. 

2.2 Zmluvný partner udeľuje Nadobúdateľovi výhradnú licenciu na použitie predmetu zmluvy. 
2.3  Zmluvný partner udeľuje Nadobúdateľovi bezodplatnú licenciu. 
2.4   Nadobúdateľ je oprávnený Dielo spojiť s inými dielami v prospech účelu použitia Diela v zmysle Čl.I, ods.1.2 
 

Článok III. Záväzky zmluvných strán 
3.1 Nadobúdateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje propagovať meno zmluvného partnera. 
3.2 Logo zmluvného partnera nebude využité na iné účely ako sú uvedené v Čl.I. tejto zmluvy. 
3.3 Zmluvný partner je povinný zosúladiť obsah svojho Diela so všeobecnými záväznými právnymi predpismi 

ako aj etickými pravidlami Nadobúdateľa. 
 

 
Článok IV. Ostatné dohody a záverečné ustanovenia 

4.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť iba za podmienok ustanovených v Obchodnom 
zákonníku. 

4.2 Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Dva rovnopisy  pre Zmluvného partnera a dva pre 
Nadobúdateľa. 

4.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia. 

4.4 Dodatky k tejto zmluve sú možné len v písomnej forme  po podpise obidvoch zmluvných strán. 
4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť  nie 

je obmedzená a zmluva nie je uzatváraná v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju bez výhrad podpisujú. 
 
 
V Bratislave dňa 10.10. 2022                               V Trnave dňa ............. 
 
   

Ing. Andrej Bališ  prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
člen predstavenstva  dekan 

Alanata a.s.   
 
 

  Materiálovotechnologická fakulta 
  STU v Bratislave so sídlom v Trnave                                                                                                 
   

 


