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ZMLUVA O ZDRUŽENÍ UNIVNET Č. 0201/0082/19 
§ 829 a nasl. a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Zastúpená:   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

rektor STU BA    

Sídlo:     Vazovova 5, 812 43 Bratislava  

Organizačná jednotka:  Strojnícka fakulta 

Adresa org. jednotky:  Námestie slobody 17, 812 31  Bratislava 

Osoba oprávnená k podpisu  

zmluvy:   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor 

Osoba zodpovedná vo  

veciach technických:  Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan 

IČO:    00397687 

IČ DPH:             SK2020845255 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK7081800000007000133219 

    (ďalej len „STU BA“) 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Zastúpená:   prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. 

rektorom EUBA    

Sídlo:     Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava  

Organizačná jednotka:  Národohospodárska fakulta 

Adresa org. jednotky:  Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

Osoba oprávnená k podpisu  

zmluvy:   prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,rektor  

Osoba zodpovedná vo  

veciach technických:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor  

IČO:    00399957 

IČ DPH:             SK2020879245   

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK39 8180 0000 0070 0024 1447 

    (ďalej len „EUBA“) 

 

Technická univerzita v Košiciach 

Zastúpená:   Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc. 

rektorom TUKE 

Sídlo:     Letná 9, 042 00 Košice  

Organizačná jednotka:  Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR TUKE) 

    Strojnícka fakulta (SjF TUKE) 

Adresa org. jednotky:  Letná 9, 042 00 Košice 

Osoba oprávnená k podpisu  

zmluvy:   Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. - rektor 

Osoba zodpovedná vo  

veciach technických:  prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc. (FMMR TUKE) 

    Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. (SjF TUKE) 

IČO:    00397610 

IČ DPH:             SK2020486710   
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Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK07 8180 0000 0070 0064 0499 

 (ďalej len „TUKE“) 

 

Žilinská univerzita v Žiline 

Zastúpená:   prof. Ing. Jozefom Jandačkom, PhD. 

rektorom UNIZA 

Organizačná jednotka:  Strojnícka fakulta 

Adresa org. jednotky:  Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina 

Osoba zodpovedná vo  

veciach technických:  Ing. Marek Patsch, PhD. 

IČO:    00397563 

IČ DPH:             SK2020677824   

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK21 8180 0000 0070 0008 0751 

    (ďalej len „UNIZA“) 

 

Technická univerzita vo Zvolene 

Zastúpená:   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD. 

Rektorom TUZVO 

Sídlo:     Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen  

Organizačná jednotka:  Lesnícka fakulta 

Adresa org. jednotky:  Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 

Osoba oprávnená k podpisu  

zmluvy:   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor  

Osoba zodpovedná vo  

veciach technických:  Doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka 

IČO:    00397440 

IČ DPH:             SK2020474808  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK08 8180 0000 0070 0024 0065 

    (ďalej len „TUZVO“) 

 

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 

Zastúpený:   Ing. Alexandrom Matušekom 

     prezidentom ZAP SR 

Sídlo:     Bojnická 3, 831 04 Bratislava  

Osoba oprávnená k podpisu  

zmluvy:   Ing. Alexander Matušek 

Osoba zodpovedná vo  

veciach technických:  Ing. Ján Pribula  

IČO :     34000445 

IČ DPH:   SK2021101434 

Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK66 5200 0000 0000 1209 0306 

    (ďalej len „ZAP SR“) 

 

(každá zmluvná strana samostatne aj ako „účastník združenia“) 

(spoločne ďalej ako „účastníci združenia“) 
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Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účastníci združenia vyhlasujú, že sú právnickými osobami riadne založenými, zapísanými a 

existujúcimi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a že spĺňajú všetky podmienky a 

požiadavky uvedené v tejto zmluve a že sú oprávnení uzatvoriť túto zmluvu a riadne plniť 

záväzky v nej obsiahnuté. 

 

2. Účastníci združenia touto zmluvou zakladajú združenie, ktoré nemá právnu subjektivitu a 

nezapisuje sa do obchodného  registra. 

 

3. Zo záväzkov voči tretím osobám vyplývajúcich z činnosti združenia sú účastníci združenia 

zaviazaní spoločne a nerozdielne. 

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú a môže zaniknúť iba v súlade s touto zmluvou alebo z 

dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch. 

 

 

 

Článok III. 

Názov, vznik a účel združenia 

 

1. Účastníci združenia podľa článku I. sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú spolupracovať na plnení 

účelu združenia podľa čl. III. ods. 4. Účastníci združenia sa tým stávajú zakladajúcimi 

účastníkmi združenia. 

 

2. Združenie pri výkone svojej činnosti používa názov Univerzitná a priemyselná výskumno-

edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti, skrátene „UNIVNET“. Sídlom združenia je 

Námestie slobody 17, 812 31  Bratislava. 

 

3. Účastníci združenia sa dohodli, že koordinujúcou organizáciou a lídrom združenia bude 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, (ďalej len „líder združenia“). Bude používať účet 

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0064 0050 a IČO STU BA 00397687. 

 

4. Účelom združenia je spolupráca účastníkov združenia pri realizácii prognostických 

a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne 

efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle, pri definovaní  rizík 

a vplyvu rozvoja automobilového priemyslu na rozvoj národného hospodárstva, a to všetko  

s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie, rozvíjať ľudský kapitál a šetriť 

primárne energetické a surovinové zdroje.  

 

5. Novým účastníkom združenia sa môže stať akákoľvek právnická osoba podľa čl. II. ods. 1 tejto 

zmluvy, ktorá je spôsobilá plniť účel združenia podľa ods. 4. O prijatí nového účastníka 

združenia rozhoduje Koordinačný výbor združenia podľa čl. V. ods. 2 a ods. 3. Prijatie nového 

účastníka združenia je účinné dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto zmluve, ktorým sa 

rozšíri zoznam účastníkov združenia podľa čl. I. a ktorý bude podpísaný všetkými účastníkmi 
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združenia, ktorí tvorili združenie ku dňu zasadnutia Koordinačného výboru združenia, na 

ktorom bolo prijaté predmetné uznesenie o prijatí nového účastníka združenia. 

 

 

Článok IV. 

Úlohy a zodpovednosti členov združenia 

 

1. Pri napĺňaní účelu tejto zmluvy podľa čl. III. ods. 4 tejto zmluvy budú účastníci združenia 

realizovať predovšetkým nasledovné: 

a) poskytovať si navzájom relevantné poznatky a know-how za účelom ich využívania a 

ďalšieho zveľaďovania, 

b) bezodplatne poskytovať si navzájom disponibilnú technickú infraštruktúru a personálne 

kapacity v rámci svojich možností, 

c) využívať svoje špecifické spôsobilosti a kompetencie, vrátane práv duševného 

vlastníctva, oprávnení na výkon činnosti a certifikátov a adekvátnym spôsobom ich 

zdieľať s ostatnými účastníkmi združenia, 

d) vo vzájomnej spolupráci publikovať a vhodnými spôsobmi popularizovať dosiahnuté 

výsledky výskumu a vývoja, 

e) v prípade potreby zabezpečovať v spolupráci s ostatnými účastníkmi združenia ochranu 

práv duševného vlastníctva, viažucu sa na dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja, 

f) vytvárať podmienky pre ďalšie prehlbovanie a dlhodobú udržateľnosť vzájomnej 

spolupráce, 

g) uzatvárať zmluvy alebo iné relevantné záväzné dokumenty s tretími osobami, ktoré 

budú určovať rozsah požadovaných aktivít a dohodnuté finančné alebo nefinančné 

plnenie, viažuce sa na ich realizáciu, 

h) vzájomne využívať dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja na skvalitňovanie 

výskumného, vyučovacieho a realizačného procesu a na zvyšovanie kvalifikácie 

relevantných zamestnancov jednotlivých účastníkov združenia. 

 

2. Líder združenia, bude vo veciach týkajúcich sa združenia a jeho aktivít zastupovať združenie 

voči tretím osobám, konať za združenie voči tretím osobám, podpisovať dokumenty alebo 

vykonávať za a v mene účastníkov združenia vo veciach týkajúcich sa združenia alebo v mene 

a na účet združenia akékoľvek právne úkony podľa hmotného práva a/alebo akékoľvek úkony 

podľa procesného práva, ak vykonanie úkonu, písomne alebo elektronickou poštou vopred 

schváli Koordinačný výbor združenia.  

 

3. Líder združenia môže pri úkonoch, ktoré nevytvárajú záväzky pre združenie, delegovať ich 

realizáciu na ďalších účastníkov združenia. Delegovanie musí mať písomnú formu 

a delegovaný účastník združenia musí potvrdiť súhlas s delegovaním. Líder združenia 

informuje ostatných účastníkov združenia o delegovaní úkonu vopred v rámci zasadnutia 

Koordinačného výboru združenia. 

 

4. Každý z účastníkov združenia je oprávnený byť pravdivo a v dostatočnom predstihu 

informovaný ostatnými účastníkmi združenia o všetkých skutočnostiach, rokovaniach a 

zamýšľaných úkonoch, týkajúcich sa spoločnej činnosti vo vzťahu k účelu tejto zmluvy podľa 

čl. III. ods. 4.  
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5. Každý z účastníkov združenia je povinný dodržiavať túto zmluvu a zdržať sa akejkoľvek 

činnosti, ktorá by mohla znemožniť, sťažiť alebo iným spôsobom poškodiť alebo ohroziť 

oprávnené záujmy združenia alebo oprávnené záujmy ďalších účastníkov združenia. 

 

6. V prípade, ak niektorý z účastníkov združenia spôsobí porušením svojich povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou združeniu alebo osobitne 

niektorému účastníkovi združenia materiálnu ujmu, zaväzuje sa uhradiť takto vzniknutú ujmu 

združeniu, resp. dotknutému účastníkovi združenia v plnej preukázanej výške.  

 

 

Článok V. 

Koordinačný výbor združenia 

 

1. Účastníci združenia zriaďujú Koordinačný výbor združenia za účelom operačnej, technickej, 

vedeckej a administratívnej koordinácie a dohľadu nad rôznymi činnosťami združenia. 

 

2. Koordinačný výbor združenia je tvorený fyzickými osobami, pričom každý účastník združenia 

písomne nominuje jedného zástupcu. Líder združenia nominuje predsedu Koordinačného 

výboru. 

 

3. Koordinačný výbor združenia je oprávnený rozhodovať najmä o vzájomných finančných 

vzťahoch, časovom a vecnom zabezpečení aktivít združenia a ďalších veciach súvisiacich 

s činnosťou združenia. Koordinačný výbor združenia taktiež rozhoduje o prijatí nového 

účastníka združenia, o vylúčení účastníka združenia a o uzatvorení dodatku k tejto zmluve. 

 

4. Účastníci združenia sú oprávnení v rámci Koordinačného výboru združenia predkladať návrhy, 

vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu a hlasovaním sa podieľať na rozhodovaní 

Koordinačného výboru združenia, s výnimkou rozhodovania Koordinačného výboru združenia 

o porušení záväzkov príslušného účastníka združenia vyplývajúcich z tejto zmluvy o združení 

alebo o jeho vylúčení zo združenia. 

 

5. Koordinačný výbor združenia je uznášaniaschopný, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní 

nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Koordinačný výbor združenia prijíma uznesenia 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov združenia. V prípade rovnosti hlasov má 

predseda Koordinačného výboru dva hlasy. Pri hlasovaní o prijatí nového účastníka združenia, 

o vylúčení účastníka združenia a o uzatvorení dodatku k tejto zmluve je potrebná na schválenie 

uznesenia dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov združenia. 

 

6. Zasadnutie Koordinačného výboru združenia zvoláva predseda. O zvolanie zasadnutia 

Koordinačného výboru združenia môže požiadať ktorýkoľvek člen Koordinačného výboru, 

kedykoľvek to bude považovať za potrebné. Termín zasadnutia Koordinačného výboru 

združenia oznámi predseda všetkým účastníkom združenia najmenej 7 dní pred plánovaným 

termínom zasadnutia. 

 

7. Koordinačný výbor združenia  môže prizvať na svoje zasadnutie aj ďalšie osoby, ktoré nie sú 

jeho členmi alebo ktoré nie sú členmi združenia, podľa potreby a v závislosti od programu 

zasadnutia. Osoby zúčastnené na zasadnutí Koordinačného výboru združenia, ktoré nie sú jeho 

členmi, nemajú hlasovacie právo. 
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Článok VI. 

Financovanie činnosti združenia 

 

1. Združenie môže získavať na svoju činnosť finančné prostriedky od tretích osôb z verejných 

alebo súkromných zdrojov. V rámci zmluvných alebo iných vzťahov, súvisiacich so získavaním 

finančných prostriedkov na činnosť združenia, bude v zastúpení združenia a v mene združenia 

konať líder združenia. 

 

2. Líder združenia bude viesť finančné prostriedky podľa predchádzajúceho odseku na osobitnom 

bankovom účte, zriadenom na tento účel. Líder združenia zabezpečí poskytnutie príslušnej časti 

týchto finančných prostriedkov ďalším účastníkom združenia na financovanie ich činnosti na 

základe príslušného uznesenia Koordinačného výboru združenia. 

 

3. Účastníci združenia sa zaväzujú hospodáriť so získanými finančnými prostriedkami účelne, 

hospodárne a efektívne vo vzťahu k napĺňaniu účelu tejto zmluvy podľa čl. III. ods. 4. 

 

4. Účastníci združenia sa zaväzujú na stretnutiach Koordinačného výboru združenia stanoviť 

vecný, časový a finančný harmonogram aktivít združenia a tiež zodpovedajúci mechanizmus 

kontroly jeho plnenia. 

 

 

Článok VII. 

Platnosť, účinnosť a zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi združenia a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 

 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

3. Ak sa účastníci združenia písomne nedohodnú inak, táto zmluva zaniká, ak nastane ktorákoľvek 

z nižšie uvedených skutočností: 

a) v združení nezostali aspoň dvaja účastníci, 

b) na základe dohody účastníkov združenia. 

 

4. Zánikom tejto zmluvy nezanikajú dovtedy vzniknuté nároky a záväzky účastníkov združenia. 

 

 

Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným,  

nevymáhateľným alebo neúčinným, bude úplne oddelené od ostatných ustanovení tejto zmluvy 

a v žiadnom prípade neovplyvní platnosť, vymáhateľnosť, alebo účinnosť iných ustanovení tejto 

zmluvy. Účastníci združenia sa týmto zaväzujú, že nahradia neplatné, nevymáhateľné alebo 

neúčinné ustanovenie novým, platným, vymáhateľným a účinným ustanovením, ktoré bude čo 

najviac zodpovedať zmyslu, účelu a podstate pôvodného neplatného, neúčinného alebo 

nevykonateľného ustanovenia zmluvy. V prípade, ak chýba akékoľvek ustanovenie, ktoré by 
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inak bolo odôvodnené pre úplný výpočet práv a povinností, účastníci združenia vynaložia 

všetko úsilie na doplnenie takéhoto ustanovenia do tejto zmluvy. 

 

2. Účastník združenia je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na iný subjekt len 

na základe predchádzajúceho súhlasného uznesenia Koordinačného výboru združenia, ktoré 

bolo prijaté trojštvrtinovou väčšinou všetkých účastníkov združenia. 

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu účastníkov združenia ohľadom jej predmetu a v 

súvislosti s týmto predmetom nahrádza v plnom rozsahu akékoľvek a všetky predchádzajúce 

písomné, ústne, alebo konkludentné dohody účastníkov združenia. 

 

2. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia v častiach neupravených touto zmluvou 

právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 

3. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi účastníkmi združenia vyplývajúceho z tejto zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou účastníkov združenia, 

akýkoľvek takýto spor týkajúci sa tejto zmluvy alebo plnenia podľa tejto zmluvy, vrátane sporu 

o platnosť alebo výklad tejto zmluvy bude rozhodovaný príslušným všeobecným súdom 

Slovenskej republiky. 

 

4. Účastníci združenia sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami 

ostatných účastníkov združenia a v súlade s účelom tejto zmluvy, a že uskutočnia všetky právne 

úkony, ktoré sú nevyhnutné na dodržanie záväzkov upravených touto zmluvou. 

 

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku, podpísaného oboma 

zmluvnými stranami, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvanástich originálnych vyhotoveniach v slovenskom 

jazyku, z ktorých každý účastník združenia obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

 

7. 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 a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dátum a podpisy na Zmluve o združení UNIVNET č. 0201/0082/19 sú na strane č. 8. 
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V Bratislave dňa 10. 12. 2019 

 

 

 

 

Za STU BA      Za EUBA 

 

 

........................................................   ........................................................ 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc..   prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektor STU      rektor 

 

Za TUKE      Za UNIZA 

 

........................................................   ........................................................ 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

rektor       rektor   

     

     

 

Za TUZVO      Za ZAP SR 

 

 

........................................................   ........................................................ 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.   Ing. Alexander Matušek 

rektor       prezident 

 

 


