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Dohoda
o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Číslo: ..............................................
Číslo: ..............................................
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na základe Smernice rektora číslo
3/2013-SR „Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave“ zo dňa 17. 09. 2013
medzi
poskytovateľom informácií, ktorým je:
Názov:
Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej tiež ako „STU“)
Sídlo:
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:
00397687
Štatutárny orgán:
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor
Právna forma:
verejná vysoká škola s oprávnením podnikať
Zástupca vo veciach
technických:
.............................................. , Know-how centrum STU
a
prijímateľom informácií, ktorým je:
Titul, meno, priezvisko
Trvalý pobyt:
Číslo občianskeho preukazu: 1
Alternatívne:
Názov/obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Zástupca vo veciach
technických:
ďalej len „dohoda“
nasledovne:

1

Prijímateľ informácií ako fyzická osoba podpisom tejto dohody súhlasí so zhromažďovaní a spracovávaním
svojich osobných údajov na účely tejto dohody a na účely právneho vzťahu, s ktorými je táto dohoda spojená.
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Článok 1
Preambula
1.1 Príjemca informácií sa oboznámil s podstatou vynálezu
.............................................................................................................................................
(ďalej len „vynález“), ktorého vlastníkom je Slovenská technická univerzita v Bratislave (v
tejto dohode tiež ako „poskytovateľ informácií“).
1.2 Príjemca informácií sa s vynálezom oboznámil za účelom posúdenie novosti
a priemyselnej využiteľnosti vynálezu (ďalej len „posúdenie vynálezu“).
1.3 Príjemca informácií sa podpisom tejto dohody zaväzuje, že nebude konať proti záujmom
poskytovateľa informácií a dodrží všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto dohody,
z právneho úkonu, na základe ktorého bude posudzovať vynález (ak bude uzavretý) a že
pri svojej činnosti dodrží všetky právne predpisy upravujúce ochranu práv pôvodcu
vynálezu a/alebo jeho vlastníka.
Čl. 2
Predmet utajenia
2.1 Poskytovateľ informácií a prijímateľ informácií sa dohodli, že všetky informácie, ktoré
budú poskytované alebo prijímané v procese posudzovania vynálezu a/alebo
v akejkoľvek súvislosti s ním, považovať za dôverné, a to bez ohľadu na formu ich
poskytnutia.
2.2 Prijímateľ informácií berie na vedomie, že:
a) všetky informácie, ktoré mu budú poskytnuté na posúdenie vynálezu alebo
v súvislosti s ním, sú chránené ako práva duševného vlastníctva v zmysle platných
právnych predpisov a tiež v zmysle Smernice rektora číslo XY/2013-SR „Ochrana
a správa práv priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave“ zo dňa ......................, s ktorou sa pred podpisom tejto dohody
oboznámil
b) poskytovateľ informácií na základe § 17 Obchodného zákonníka informácie
v rozsahu uvedenom v písm. a) tohto bodu súčasne chráni ako predmet svojho
obchodného tajomstva.
2.3 Na účely tejto dohody predmetom utajenia titulom dôverných informácií sú tiež:
a) všetky informácie, ktoré nie sú verejne dostupné, a to bez ohľadu na to, či boli
podané ústne, písomne alebo v nehmotnej či elektronickej forme, prostredníctvom
softvéru či inými podobnými prostriedkami, a tiež bez ohľadu na to, či boli
poskytnuté priamo príjemcovi informácií a /alebo ním splnomocneným zástupcom,
b) všetky ďalšie informácie, ktoré boli vyhotovené poskytovateľom informácií
a ktorých vyzradením by sa mohli porušiť oprávnené záujmy pôvodcu a/alebo
majiteľa vynálezu.
2.4 Všetky dokumenty, ktoré obsahujú informácie špecifikované v bode 2.1 až 2.3 tohto
článku musia byť označené ako „Dôverné/Confidential“, pričom povinnosť označenia je
povinnosťou toho, ktorý ako prvý mal predmetný dokument v dispozícii.
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2.5 V ďalšom texte tejto dohody sa na spoločné označenie predmetu utajenia používa
spoločný pojem „dôverné informácie“ s podrobnosťami uvedenými v bode 2.6 tohto
článku.
2.6 Utajenie sa vzťahuje na všetky dokumenty, schémy, analýzy, štúdie, technické správy,
technickú dokumentáciu, plány, výkresy, špecifikácie, popisy procesov, zloženie
chemických sústav, ktoré sú akoukoľvek formou poskytnuté príjemcovi informácií. Na
všetky vysvetlenia, podané ústnou, písomnou alebo inou formou v rámci rokovaní sa
rovnako vzťahuje povinnosť utajenia.
2.7 Za porušenie tejto dohody sa nepovažuje použitie dôverných informácií
s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa informácií.
Článok 3
Povinnosti príjemcu informácií
3.1

Príjemca informácií je povinný prijať také opatrenia, aby nedošlo k prezradeniu
dôverných informácií iným osobám, t. j osobám odlišným od poskytovateľa informácií
a prijímateľa informácií. Príjemca informácií sa na uvedený účel zaväzuje na vlastné
náklady a vo vlastnom mene vytvoriť potrebné materiálno-technické a procesné
podmienky na zamedzenie prezradenia alebo iného úniku dôverných informácií, najmä
aby nedošlo k ich zverejneniu, sprístupneniu a/alebo použitiu neoprávnenými osobami
alebo akémukoľvek inému spôsobu možného ohrozenia utajenia dôverných informácií
(ďalej len „poskytnutie dôverných informácií nepovoleným spôsobom“).
3.2 Pokiaľ príjemca informácií poskytne dôverné informácie nepovoleným spôsobom je
povinný poskytovateľovi informácií nahradiť vzniknutú škodu. Náhrada škody sa riadi
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Článok 4
Vyhlásenie poskytovateľa informácií
4.1 Poskytovateľ informácií sa zaväzuje, že všetky podklady, vypracované príjemcom
informácií v súlade s touto dohodu alebo na základe iného právneho úkonu, na základe
ktorého bude posudzovať vynález (ak bude uzavretý), ktoré získal od príjemcu informácií
(ďalej len „podklady od príjemcu informácií“), použije iba za účelom posúdenia vynálezu.
4.2 Poskytovateľ informácií berie na vedomie, že sprístupnenie podkladov od príjemcu
informácií iným osobám je možné iba so súhlasom príjemcu informácií. Na účely tejto
dohody inými osobami nie sú tí zamestnanci poskytovateľa informácií a nimi poverené
osoby, ktorí budú priamo vykonávať alebo zabezpečovať akékoľvek činnosti a úkony
súvisiace s vynálezom, najmä s jeho právnou ochranou.
4.3 Poskytovateľ informácií na vlastné náklady a vo vlastnom mene vykoná všetky potrebné
opatrenia, aby bola splnená jeho povinnosť v zmysle bodu 4.2 tohto článku.
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Článok 5
Obmedzenie použitia dôverných informácií
5.1 Príjemca informácií je oprávnený použiť dôverné informácie výhradne na účely podľa
tejto dohody a tiež na účely budúcej spolupráce s poskytovateľom informácií v rámci
procesu obchodného využitia vynálezu, ak k uzavretiu takejto dohody o spolupráci
dôjde.
Článok 6
Zaobchádzanie s dokumentmi
6.1 Všetky dokumenty, ktoré si príjemca informácií a poskytovateľ informácií navzájom
odovzdajú, budú len v jednom vyhotovení, pričom platí, že vyhotovovanie fotokópií
alebo iných rozmnoženín z nich môže byť len s predchádzajúcim písomným súhlasom tej
osoby, ktorá ich poskytla.
Článok 7
Doba trvania mlčanlivosti
7.1 Povinnosť mlčanlivosti a iného utajenia dôverných informácií podľa tejto dohody je
neodvolateľná, pričom od predmetnej povinnosti môže byť príjemca informácií zbavený
len písomným vyhlásením poskytovateľa informácií alebo vzájomnou písomnou
dohodou oboch strán dohody.
7.2 Povinnosť mlčanlivosti podľa tejto dohody trvá dva roky počítané od poskytnutia
poslednej dôvernej informácie príjemcovi informácií, najmenej však po dobu trvania
patentovej ochrany dôverných informácií, ak sú takto chránené.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Akékoľvek zmeny tejto dohody vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného
oboma stranami dohody. Akceptačná lehota na prijatie návrhu dodatku k tejto dohode
je štrnásť dní počítaných odo dňa doručenia návrhu jeho adresátovi.
8.2 Práva a povinnosti strán dohody touto dohodou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a
zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 435/2001 Z. z.
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení
neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
8.3 Strany dohody sa zaväzujú urovnať spory vzniknuté v súvislosti s touto dohodou
predovšetkým dohodou; v opačnom prípade sa obrátia na príslušný súd Slovenskej
republiky.
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8.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Strany dohody sú povinné bezodkladne
nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, zodpovedajúcim jeho účelu
a povahe v zmysle tejto dohody, tak, aby sa zachoval ten účel, ktorý strany dohody
sledovali v čase jej podpisu. Ustanovenie bodu 8.1 tohto článku sa použijú primerane.
8.5 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi stranami dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky.
8.6 Táto dohoda bola vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom každá zo strán dohody
dostane jeden jej podpísaný exemplár.
8.7 Strany dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a táto zodpovedá ich skutočnej vôli,
ktorú vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy.

V Bratislave, dňa...................

V ........................ , dňa........................

Za poskytovateľa informácií:

Za prijímateľa informácií:

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor

