
ZMLUVA O ZALOŽENÍ ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB 

 

 

Technická a ekonomická univerzita v Budapešti, Maďarská republika 

Sídlo: [●] 

IČO: [●] 

Registrácia: [●] 

koná: [●], [●] (funkcia) 

 

a 

 

Česká technická univerzita v Prahe, Česká republika 

Sídlo: [●] 

IČO: [●] 

Registrácia: [●] 

koná: [●], [●] (funkcia) 

 

a 

 

Inštitút Jožefa Stefana, Slovinská republika 

Sídlo: [●] 

IČO: [●] 

Registrácia: [●] 

koná: [●], [●] (funkcia) 

 

a 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika 

Sídlo: [●] 

IČO: [●] 

Registrácia: [●] 

koná: [●], [●] (funkcia) 

 

(ďalej len ako „Členovia“ v množnom čísle alebo ako „Člen“ v jednotnom čísle) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o založení záujmového združenia právnických osôb pod názvom Európska jadrová 

experimentálna vzdelávacia platforma. 

 

 

Článok I 

 

Názov združenia je: Európska jadrová experimentálna vzdelávacia platforma (ďalej len „ENEEP združenie“ 

alebo „združenie“). 

 

 

Článok II 

 

Sídlo združenia je: Ilkovičova 2961/3, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika 



Článok III 

 

Právna forma: záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok IV 

 

1. Zmluvné strany/zakladajúci Členovia ENEEP združenia zakladajú združenie pre spoločnú činnosť. V tejto 

súvislosti ENEEP združenie: 

 

1.1. Ponúka prístup k jadrovým experimentálnym zariadeniam a laboratóriám na výkon 

a. experimentálneho jadrového vzdelávania a praktických aktivít pre študentov na všetkých 

akademických úrovniach (bakalársky, magisterský/inžiniersky a doktorandský), 

b. experimentálnej jadrovej odbornej prípravy a praktických aktivít pre profesionálov, 

c. výskumných a vývojových aktivít v oblasti jadrového inžinierstva, 

d. osobám určeným Členmi, ktorí majú záujem o vzdelávanie, školenia a výskum v oblasti jadrového 

inžinierstva. 

 

1.2. Zastupuje záujmy Členov pri komunikácii s 

a. medzinárodnými organizáciami, ako sú IAEA, ENEN, NEA atď. 

b. európskymi finančnými organizáciami, 

c. národnými verejnými alebo vládnymi organizáciami, 

d. jadrovým priemyslom, 

e. inými výskumnými organizáciami. 

 

1.3. Zabezpečuje riadny výkon činnosti svojich Členov, ich vysokú odbornú a etickú úroveň. 

 

1.4. Pomáha priateľsky riešiť spory medzi Členmi. 

 

1.5. Informuje odbornú i laickú verejnosť o svojej činnosti a poskytuje základné informácie o svojich 

Členoch. 

 

1.6. Aby ENEEP združenie splnilo svoj účel, musí: 

a. zabezpečiť vysokú úroveň kvality a relevantnosti aktivít jadrového vzdelávania a odbornej prípravy, 

b. pracovať na zvyšovaní atraktívnosti aktivít jadrového vzdelávania a odbornej prípravy a udržiavať 

ich v aktuálnom stave s vedeckým pokrokom, 

c. aktívne propagovať aktivity jadrového vzdelávania a odbornej prípravy ponúkané potenciálnym 

užívateľom v Európe a v zahraničí prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, 

d. vytvoriť synergie s iniciatívami Európskej únie v príslušných jadrových disciplínach, 

e. spolupracovať s medzinárodnými a národnými vládnymi inštitúciami, agentúrami a univerzitami. 

 

1.7. ENEEP združenie vykonáva podnikateľskú činnosť nasledovne: 

a. Vydavateľská, propagačná a reklamná činnosť, 

b. Organizovanie vedeckých a odborných seminárov, konferencií, kurzov, výstav, kongresov v rozsahu 

voľnej živnosti, 

c. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 

d. Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných vied a inžinierstva, 



e. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. 

Článok V 

 

1. Zmluvné strany/zakladajúci Členovia ENEEP združenia uzavreli Stanovy tohto združenia, ktoré tvoria prílohu 

tejto zmluvy a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti Členov a orgánov ENEEP združenia. 

 

 

Článok VI 

 

1. V mene združenia je oprávnený konať jeho štatutárny orgán, ktorým je Prezident ENEEP združenia. 

 

2. Zmluvné strany/zakladajúci Členovia ENEEP združenia sa dohodli, že prvým Prezidentom ENEEP združenia 

je: 

Meno a priezvisko (titul): Vladimir Radulovič (Ph.D.) 

Dátum narodenia: [●] 

Rodné číslo: [●] 

Trvalý pobyt: [●] 

 

3. Návrh na zápis združenia do registra záujmových združení právnických osôb vedeného príslušným 

okresným úradom v sídle kraja je oprávnený podávať a zabezpečovať ďalšie právne úkony 

súvisiace s registráciou v rámci združenia: 

Meno a priezvisko (titul): [●] 

Dátum narodenia: [●] 

Rodné číslo: [●] 

Trvalý pobyt: [●] 

 

 

Článok VII 

 

1. Zmluvné strany/zakladajúci Členovia ENEEP združenia sa dohodli, že Vice-prezident pri založení ENEEP 

združenia nie je zvolený do funkcie. 

 

2. Zmluvné strany/zakladajúci Členovia ENEEP združenia sa dohodli, že prvým Výkonným riaditeľom ENEEP 

združenia je: 

Meno a priezvisko (titul): Jakub Lüley (Ing., PhD.) 

Dátum narodenia: [●] 

Rodné číslo: [●] 

Trvalý pobyt: [●] 

 

3. Zmluvné strany/zakladajúci Členovia ENEEP združenia sa dohodli, že prvými členmi Vedeckej a vzdelávacej 

rady sú: 

 

Meno a priezvisko (titul): Szabolcs Czifrus () 

Dátum narodenia: [●] 

Rodné číslo: [●] 

Trvalý pobyt: [●] 

 



a 

 

Meno a priezvisko (titul): Ján Rataj () 

Dátum narodenia: [●] 

Rodné číslo: [●] 

Trvalý pobyt: [●] 

 

a 

 

Meno a priezvisko (titul): Luka Snoj () 

Dátum narodenia: [●] 

Rodné číslo: [●] 

Trvalý pobyt: [●]. 

 

a 

 

Meno a priezvisko (titul): Ján Haščík (doc. Ing., PhD) 

Dátum narodenia: [●] 

Rodné číslo: [●] 

Trvalý pobyt: [●]. 

 

a 

 

Meno a priezvisko (titul): Helmut Böck () 

Dátum narodenia: [●] 

Rodné číslo: [●] 

Trvalý pobyt: [●]. 

 

 

Článok VIII 

 

1. Táto zmluva môže byť zmenená a doplnená písomnými dodatkami podpísanými všetkými zmluvnými 

stranami. 

 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. 

 

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou a stanovami združenia sa riadia Občianskym 

zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

4. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť, sa bude riešiť vzájomnou dohodou príslušných Členov. V prípade, že 

sa spor neurovná, akékoľvek spory, nezrovnalosti alebo nároky vyplývajúce z alebo v súvislosti s touto 

zmluvou alebo v ich súvislosti budú riešené príslušným súdom v Slovenskej republike. Členovia si volia 

právomoc a príslušnosť príslušných súdov Slovenskej republiky. 

 

5. Rozhodným právom tejto zmluvy je slovenské právo. 

 



6. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu 

ustanovení tejto zmluvy má prednosť znenie v slovenskom jazyku. 

 

7. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, nebude to mať vplyv 

na platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takom prípade sa zmluvné strany zaviazali 

nahradiť neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia platnými a vykonateľnými ustanoveniami, ktoré budú 

mať z právneho hľadiska najbližší význam ako ustanovenia, ktoré sa majú nahradiť. Ak v zmluve nie je 

žiadne ustanovenie, ktoré by inak bolo primerané úplnosti úpravy práv a povinností, členovia vynaložia 

maximálne úsilie na doplnenie takéhoto ustanovenia do zmluvy. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

 Stanovy 

 

9. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis (jeho originál), 

a dva rovnopisy predložia ako príloha návrhu na registráciu združenia. 

 

10. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že bola uzavretá podľa ich zákonnej a slobodnej vôle 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V________________, dňa ______2022 

 

 

________________________ 

Technická a ekonomická univerzita v Budapešti, Maďarská republika 

[●], [●] (funkcia) 

 

V________________, dňa ______2022 

 

 

________________________ 

Česká technická univerzita v Prahe, Česká republika 

[●], [●] (funkcia) 

 

 

V________________, dňa ______2022 

 

 

_______________________ 

Inštitút Jožefa Štefana, Slovinská republika 

[●], [●] (funkcia) 

 

 

 

V________________, dňa ______2022 

 

 

________________________ 



Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika 

[●], [●] (funkcia) 


