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VYHLÁŠKA 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 
z 10. februára 2014, 

 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky        
č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z.  

o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z.  
o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. ustanovuje:  

Čl. I 

            Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a 
doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 
zákona č. 140/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V prílohe č. 1 písm. d) štvrtý riadok tabuľky znie:   
„ 
Bárium 1 500 375 18 750 
   “. 
 
2. Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: 
„2. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 681/2013 zo 17. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa časť III 
prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. 
EÚ L 195, 18.07.2013).“. 
 
 

Čl. II 
 

           Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014. 
 

 
 
 
 

Tomáš Malatinský v. r. 
minister 
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Výročná správa Inovačného fondu n. f.  za rok 2013 
 

1. Úvod 
Výročná správa Inovačného fondu, n. f., (ďalej len „fond“) za rok 2013 je vypracovaná 
v zmysle §16 bod 6 a 7 Štatútu fondu. Správa bude zverejnená vo Vestníku Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva“), na webovom sídle 
ministerstva a v Obchodnom vestníku. 

 
2. Prehľad činnosti fondu 

Činnosť fondu bola zabezpečovaná a riadená Správnou radou fondu, Dozornou radou 
fondu a správkyňou fondu.  
V hodnotenom období, t. j. v roku 2013, fond pokračoval v činnostiach stanovených 
Štatútom fondu v nasledujúcom rozsahu: 
 
2. 1.  Podpora inovačných projektov 
 Pre podporu inovačného  projektu  (zmluvy z roku 2011 a 2012) fond  poskytol v roku 

2013 riešiteľom: 
 

a) BUKÓZA INVEST, spol. s. r. o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, na  riešenie 
projektu „Priemyselný výskum výroby práškovej celulózy (mikrokryštalickej 
celulózy)“. (Zmluva č. 2/2011 -  NFV) 3. tranžu pre rok 2013 vo výške 170.000,- 
EUR. 

b) VIPO, a. s., Gen. Svobodu 1 069/4, 958 01 Partizánske, na  riešenie projektu 
„Vývoj a zhotovenie funkčného modelu zariadenia na navíjanie pravouhlých 
pätkových lán s priemerom 24 – 42 palcov (618 – 1 067 mm)“.  2. tranža pre rok 
2013 vo výške 246.750,- EUR 

c) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a. s., Daxnerova 756, 980 61 Tisovec, 
na riešenie projektu „Inovácia Univerzálnych dokončovacích strojov UDS 
a terénnych vozidiel Scot Trac“  2. tranža pre rok 2013 vo výške 100.000,- EUR. 

 Fond monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu 
a priebežne sledoval hospodárenie dlžníkov na základe predkladaných výkazov   

 

 Správna rada riešila vymáhanie  pohľadávok fondu. 
 

3.  Hospodárenie a stav majetku fondu (údaje sú v EUR) 
 

a) H O S P O D Á R E N I E: 
 Rok 2012 Rok 2013 Index 
Náklady fondu: 
Celkové zúčtované náklady za rok 

 
3.454 

 
              3.096     

 
0,89 

    
Výnosy fondu: 
Zaúčtované výnosy   
Prijaté bankové úroky                                                      
Úroky z poskytnutých pôžičiek                                    

 
 

81     
34.619            

 
 

                 45 
          49.954 

 
 

0,55 
1,44 

Výnosy celkom               34.700           49.999           1,44 
Výsledok hospodárenia pred zdanením – zisk 
Odvedená zrážková daň z úrokov 
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 

31.246 
15 

31.231 

       46.903 
               4 
       46.899 

1,50 
0,26 
1,50 

          
Všetky náklady a výnosy sa viažu k hlavnej – neziskovej činnosti, ktorá nie je predmetom 
dane z príjmu, okrem zrazenej dane z úrokov na bankových účtoch. Táto daň je podľa 
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zákona o dani z príjmu považovaná za daňovú povinnosť, nie za preddavok.  
 
Režijné náklady zahŕňajú náklady na poskytnuté služby:  

 - účtovníctvo 900 
-  audit          1.500 
-  poštovné        30 
-  cestovné 224 
-  ostatné náklady, bankové poplatky, kolky    162 

 
V oblasti výnosov boli zaúčtované úroky prijaté na bankovom účte, ktoré boli v porovnaní 
s minulým rokom nižšie. Úroky z poskytnutých pôžičiek medziročne vzrástli súbežne 
s rastom objemu poskytnutých zdrojov. 

 

b) S T A V   M A J E T K U   A  Z Á V Ä Z K O V: 
  

Rok 2012 
 

Rok 2013 
 

Index 
 
M a j e t o k   - aktíva celkom                

 
2 389 340                    

2 435 815 1,02 

V tom  Hmotný majetok                              
            Oprávky k HM                               
            Pohľadávky                             
            Opravné položky  
            Bankový účet                                                                         

1.231 
- 1.231 

2.301.388 
- 162.650 

250.602 

1.231 
-1.231 

2.312.344 
-162.650 
286.121 

1,00 
1,00 
1,01 
1,00 
1,14 

                                                              
  
Z d r o j e  krytia - pasíva               

 
2.389.340                    

 
2.435.815 

 
1,02 

V tom  vlastné zdroje                              
            Z toho ZI                              
            fondy +HV minulých období                          
 
            HV bežného  roka zisk          
              
            Cudzie zdroje – záväzky 
            z toho dodávatelia 
            zákonné rezervy                                                                         

2.386.643 
1.726 

2.353.686 
 

31.231 
 

2.697 
647 

2.050 

2.433.543 
1.726  

2.384.918 
 

46.899 
 

2.272 
722 

1.550 

1,02 
1,00 
1,01 

 
1,50 

 
0,84 
1,11 
0,76 

 
V štruktúre majetku majú výrazný podiel pohľadávky z poskytnutých návratných 
finančných výpomocí, z čoho so splatnosťou do 1 roka je 831.000.- EUR a nad 1 rok je 
1.481.344,- EUR. Opravné položky k splatným pohľadávkam, ktoré boli tvorené 
v minulosti sú vo výške 162.650,-EUR. 
Nové opravné položky neboli tvorené 
 
Plnenie rozpočtu na správu fondu: Plán 2013 Skutočnosť 
 
Príjmy – úroky 
 

 
34 984 

 
49 954 

Výdavky na réžiu fondu pozostávajú:   
Materiál 1.000 17 
Služby 1.700 1.439 
Mzdy – dohody 700 0 
Bankové a iné poplatky 1.000 140 
Audit 2.000 1.500 
Rezerva 1.400 0 
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4. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku audítora 
Účtovná závierka fondu bola v zmyslu zákona overená audítorkou Ing. Marcelou Fialovou 
s výrokom: „Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka organizácie Inovačný fond n. 
f. poskytuje pravdivý a verný  obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky k 31. 
decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému 
dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve“.  
 

5. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách 
Fond  v  roku  2013  nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu. 
 

6. Zmeny v zložení orgánov fondu 
Orgány fondu v roku 2013 pracovali v nasledovnom zložení: 
Dozorná rada fondu: 

1.  Ing. Jozef Velebný, predseda  
 menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012 

2.  Ing. Dušan Hurínek, člen 

menovací dekrét č. 239/2010-1000-MH, zo dňa 21. decembra 2010 

3.  Ing. Miroslav Novodomec – člen 

 menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012 

Správna rada fondu: 

1. Ing. Igor Chovan – predseda 
 menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012 

2. Ing. Martin Hlinka, člen 
menovací dekrét č. 365/2011-1000, zo dňa 22. februára 2011 

3. PhDr. Ivan Pešout, PhD., člen 
  menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012 

4. Ing. Marta Bagínová, členka 
  menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012 

5. Mgr. Michaela Kučerová, členka 
  menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012 

6. Mgr. Miroslava Paceltová, členka 
  menovací dekrét č. 239/2010-100-MH, zo dňa 21. decembra 2010 

odvolací dekrét č. 1987/2013-1000 zo dňa 19. decembra 2013 

 menovací dekrét č. 1988/2013-1000 zo dňa 19. decembra 2013 

7. Ing. Igor Tomašovič, člen 
  menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012 
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Správca fondu: 

Ing. Alena Janatová  

 

Na základe jednohlasného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu, na zasadnutí 
dňa 22. novembra 2013, bola Ing. Alena Janatová zvolená za správcu Inovačného fondu n. f. 
na nové trojročné funkčné obdobie v termíne do 22. novembra 2016. 
 

Bratislava, marec 2014 
 

Vypracovala:  Ing. Alena Janatová, odbor priemyslu a inovácií 

 

Schválil:  Ing. Jozef Velebný, VO MSP a inovácií 

 

Ing. Martin Hlinka, RO priemyslu a inovácií  
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Dňa 11. apríla 2014 bolo v Zbierke zákonov č. 89/2014 zverejnené Oznámenie  
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,  
že 27. júna 2013 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky 
a vládou Izraelského štátu  o  spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. 
 
Dohoda nadobudla platnosť 19. februára 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1. 
 
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky  
a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 
 
 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu  o  spolupráci 
v oblasti priemyselného výskumu a vývoja 

 
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „Slovenská republika“) a vláda Izraelského štátu 

(ďalej len „Izrael“),  (ďalej len „zmluvné strany“), 
 
želajúc si rozvíjať a posilňovať hospodársku, priemyselnú, technologickú a obchodnú 
spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Izraelom, 
 
uznávajúc, že potreba podporovať inovácie a hospodársky rast sú v spoločnom záujme oboch 
zmluvných strán, 
 
berúc do úvahy spoločný záujem o dosiahnutie pokroku v oblasti priemyselného 
a technologického výskumu a  vývoja a výhod, ktoré z toho pre obe zmluvné strany 
vyplývajú, 
 
želajúc si zlepšiť ich priemyselnú konkurencieschopnosť prostredníctvom spolupráce 
v oblasti priemyselného a technologického výskumu a vývoja a rozvíjať a posilňovať 
vzájomnú hospodársku a obchodnú spoluprácu, 
 
zaväzujúc sa vynakladať trvalé úsilie smerujúce k presadzovaniu, uľahčeniu a podpore 
spoločných projektov v oblasti priemyselného výskumu a vývoja medzi podnikateľmi, 
podnikmi a ďalšími subjektmi (ďalej len „subjekty“) z oboch štátov,  
 
sa dohodli takto: 
 

Článok 1 - Ciele 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cieľom tejto dohody je: 
 

a) podporovať aktivity s cieľom zintenzívniť bilaterálnu spoluprácu v oblasti 
priemyselného výskumu a  vývoja, 

 
b) uľahčiť identifikáciu konkrétnych projektov, partnerstiev alebo ďalších foriem 

spolupráce medzi subjektmi oboch štátov, ktoré by mohli viesť k spolupráci v oblasti 
priemyselného výskumu a vývoja, 

 
c) koordinovať a orientovať primerané štátne zdroje a programy na podporu priemyselnej 

spolupráce a komerčného využitia výsledkov projektov výskumu a vývoja, 
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d) vytvoriť rámec finančnej podpory, na základe ktorého zmluvné strany budú 
podporovať spoločne odsúhlasené projekty spolupráce medzi subjektmi oboch štátov 
v oblasti priemyselného výskumu a vývoja, ktoré smerujú ku komerčnému využitiu na 
svetových trhoch. 

 
2.  Vykonávanie tejto zmluvy a aktivít v nej uvedenej, musí byť v súlade s platnými 

právnymi predpismi, nariadeniami ,pravidlami, postupmi a mechanizmami oboch 
zmluvných strán. 

 
Článok 2 - Definícia 

 
Na účely tejto dohody sa pod pojmom priemyselný výskum a vývoj zahŕňajú okrem iného aj  
výskumné, vývojové a predvádzacie aktivity realizované s cieľom vyvinúť nové produkty 
alebo procesy komerčne  uplatniteľné na svetových trhoch. 

 
Článok 3 - Spolupracujúce orgány 

 
1. Za vykonávanie tejto dohody sú zodpovedné Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky za Slovenskú republiku (ďalej len „MH SR“) a Ministerstvo hospodárstva 
Izraelského štátu (ďalej len „MH IL“), ktoré zároveň ustanovia spolupracujúce orgány na 
účely vykonávania tejto dohody. 

 
2. Spolupracujúcimi orgánmi na účely tejto dohody sú Slovenská inovačná a energetická 

agentúra (ďalej len „SIEA“) v mene Slovenskej republiky a Úrad hlavného vedca MH IL 
(ďalej len „ÚHV“) v mene Izraelského štátu. Spolupracujúce orgány nesú zodpovednosť 
za vlastné náklady vynaložené na podporu a riadenie plnenia cieľov tejto dohody, napr. 
cestovné náhrady, náklady na organizovanie seminárov a publikačnú činnosť.  

 
Článok 4 - Projekty 

 
1. V rozsahu svojich právomocí a v súlade s platnými právnymi predpismi, nariadeniami, 

pravidlami, postupmi a mechanizmami štátov oboch zmluvných strán, zmluvné strany 
uľahčujú, podporujú a stimulujú projekty spolupráce v oblasti technologického 
a priemyselného výskumu a vývoja realizované slovenskými a izraelskými subjektmi na 
účely spoločného vývoja a následného spoločného manažmentu a marketingu produktov 
alebo procesov založených na nových inovatívnych technológiách, ktoré sa majú 
komerčne uplatniť na svetových trhoch (ďalej len „projekt“, alebo „projekty“).  

 
2. Každý projektový partner sa riadi ustanoveniami s platnými právnymi predpismi, 

nariadeniami, pravidlami, postupmi a mechanizmami štátu jemu príslušnej zmluvnej 
strany, ktoré sa týkajú podpory a financovania výskumu a vývoja zo strany vlády jeho 
štátu, vrátane úrovne podpory a podmienok jej poskytovania, prípadne povinnosti 
vyplácať licenčné poplatky. 

 
3. Podpora a stimulovanie projektov spolupráce môže okrem iného zahŕňať nasledovné 

formy:  
 

a) organizovanie stretnutí slovenských a izraelských subjektov s cieľom spoločne 
posúdiť možnosti spolupráce; 
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b) realizácia ďalších aktivít na podporu možností spolupráce medzi slovenskými 
a izraelskými subjektmi. 

 
Článok 5 - Spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie 

 
V súlade s platnými právnymi predpismi, nariadeniami, pravidlami, postupmi 
a mechanizmami oboch štátov, každá zmluvná strana zabezpečuje spravodlivé a rovnaké 
zaobchádzanie s jednotlivcami, vládnymi orgánmi a inými subjektmi druhej zmluvnej strany, 
ktoré sa zapoja do vykonávania činností podľa tejto dohody. 
 

Článok 6 - Zverejňovanie informácií 
 
1. V súlade s platnými právnymi predpismi, nariadeniami, pravidlami, postupmi 

a mechanizmami štátov oboch zmluvných strán, sa každá zmluvná strana zaväzuje, že bez 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne žiadne informácie týkajúce sa 
výsledkov získaných z projektov priemyselného  výskumu a  vývoja podľa tejto dohody 
tretej osobe, organizácii alebo inému štátu. 
 

2. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane vznik 
akejkoľvek zákonnej povinnosti sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa tejto 
dohody, na ktoré by sa inak vzťahovala povinnosť mlčanlivosti. 

  
3. Zmluvná strana ktorá je povinná sprístupniť takéto informácie alebo dokumenty, 

v každom prípade vyvinie všetko úsilie, aby zabezpečila, že osoba, ktorá za týchto 
okolností získa prístup k informáciám, bude vždy chrániť dôvernosť informácií 
a dodržiavať podmienky tejto dohody.  
 

Článok 7 - Práva duševného vlastníctva 
 
1.  Partneri projektov podporených podľa tejto dohody sú povinní preukázať zmluvným 

stranám existenciu zmluvných vzťahov medzi nimi, ktoré súvisia s realizáciou projektu, 
komerčným využitím výsledkov projektu, licenčnými poplatkami a právami duševného 
vlastníctva a to najmä: 

 
a) vlastníctvo a používanie know-how a duševného vlastníctva, ktoré projektoví partneri 

vlastnili ešte pred realizáciou projektu; 
 
b) dohody týkajúce sa vlastníctva a použitia know-how a duševného vlastníctva, ktoré 

bude vytvorené  počas realizácie projektu. 
 
2.  Bez ohľadu na ustanovenia uvedené v odseku 1 tohoto článku, sú partneri projektov 

podporených podľa tejto dohody zodpovední za zabezpečenie svojich vlastných záujmov. 
 
 
 

3.  Vedecké a technologické informácie, ktoré nie sú patentovateľné alebo spôsobilé byť 
predmetom výlučných práv, ktoré vyplynú zo spolupráce realizovanej podľa tejto dohody, 
je možné verejne sprístupniť bežnými prostriedkami. 
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Článok 8 - Záverečné ustanovenia 
 

1.  Každá zmluvná strana je povinná písomne diplomatickou cestou informovať druhú 
zmluvnú stranu o ukončení vnútroštátneho právneho procesu potrebného na to, aby táto 
dohoda nadobudla platnosť. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom doručenia posledného 
oznámenia. 
 

2.  Táto dohoda zostane v platnosti, pokiaľ ju ktorákoľvek zo strán nevypovie písomne 
diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane. Platnosť dohody sa skončí uplynutím 
6 mesiacov odo dňa oznámenia o ukončení.  

 
3.  Táto dohoda môže byť menená a dopĺňaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

písomne diplomatickou cestou. Akákoľvek takáto zmena a doplnenie nadobudne platnosť 
v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 tohto článku.  

 
4.  Zmenou a ukončením tejto dohody nie je dotknutá platnosť už uzavretých dohôd  alebo 

zmlúv. 
 
5.  Touto dohodou nie sú dotknuté súčasné ani budúce práva a povinnosti zmluvných  strán, 

ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv a dohovorov. 
 
Na dôkaz toho nižšie podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu. 
 

Dané v dvoch pôvodných vyhotoveniach v Bratislave dňa 27. júna roku 2013, ktorý 
zodpovedá dňu 19 of Tamuz roka 5773 podľa hebrejského kalendára, každé v slovenskom, 
hebrejskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie 
v anglickom jazyku. 
 
 
Ing. Tomáš Malatinský  v. r.                                        J. E. Alexander Ben-Zvi  v. r. 
  minister hospodárstva                                     mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
  Slovenskej republiky                                             štátu Izrael v Slovenskej republike 
_______________________                                     ________________________               
Za vládu Slovenskej republiky                                  Za vládu Izraelského štátu          
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Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government  
of the State of Israel on cooperation in industrial research and development 

 
The Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the “Slovak Republic”) 

and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as “Israel”), (hereinafter 
referred to as the “Parties”);  
 
Desiring to develop and strengthen economic, industrial, technological and commercial 
cooperation between the Slovak Republic and Israel; 
 
Recognizing that the challenges of stimulating innovation and economic growth are of mutual 
concern to both Parties; 
 
Considering the mutual interest in making progress in the field of industrial and 
technological research and development and the resulting advantages for both Parties; 
 
Desiring to enhance their   industrial competitiveness through cooperation in industrial and 
technological research and development (hereinafter referred to as "R&D") and to develop 
and strengthen mutual economic and commercial cooperation; 
  
Resolving  to undertake a sustained effort to promote, facilitate and support joint industrial 
R&D projects between businesses, corporations and other entities (hereinafter referred to as 
“Entities”) from the two countries;  
 
Have agreed as follows: 
  

Article 1 – Objectives and Scope  
 
1. The Parties have agreed that the objectives of this Agreement are  to: 
 

a) promote activities  to intensify bilateral industrial R&D cooperation; 
 
b) facilitate the identification of specific projects, partnerships or other forms of 

collaborations between Entities from the two countries that could lead to industrial 
R&D cooperation; 

 
c) coordinate and focus adequate government resources and programs to support industrial 

cooperation and commercial exploitation of R&D projects results; 
 
d) give expression to the initiative by establishing a framework for financial support 

under which the Parties shall support jointly approved Industrial R&D cooperation 
projects between Entities from the two countries leading to commercialization in the 
global market. 

   
2.  The implementation of this Agreement and any activity hereunder shall be in accordance 

with the respective applicable laws, regulations, rules, procedures and mechanisms of 
each State Party. 
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Article 2 - Definition 

 
For the purposes of this Agreement, industrial R&D means, inter alia, research, development 
and demonstration activities intended to develop new products or processes to be 
commercialized in the global market. 

 
Article 3 – Cooperating Authorities 

 
1. The Ministry of Economy of the Slovak Republic (hereinafter referred to as “MOESK”) 

and the Ministry of Economy of the State of Israel (hereinafter referred to as "MOEIL") 
shall be in charge of the implementation of this Agreement and shall designate 
Cooperating Authorities for the purpose of implementing this Agreement. 
 

2. The Slovak Innovation and Energy Agency on behalf of the Slovak Republic (hereinafter 
referred to as "SIEA") and the Office of the Chief Scientist of MOEIL (hereinafter 
referred to as the "OCS"), on behalf of Israel shall be the Cooperating Authorities for 
implementing this Agreement. They shall be responsible for their respective costs in 
promoting and administering the objectives of this Agreement such as traveling expenses, 
organization of seminars and publications. 

 
 

Article 4 – Projects 
 

1. The Parties, within their competence  and subject to their States' applicable internal laws, 
regulations, rules, procedures and mechanisms shall facilitate, support and encourage 
cooperation projects in the field of technological and industrial R&D undertaken by 
Entities from the Slovak Republic and from Israel , for joint development and subsequent 
joint management and marketing of products or processes based on new innovative 
technologies to be commercialized in the global market (hereinafter referred to as the 
“Project” or the “Projects”). 

 
2.  Each partner to a Project shall be subject to the provisions of the applicable internal 

laws, regulations, rules, procedures and mechanisms of its respective State with respect to 
the assistance and funding of R&D provided by its own government, including the level 
of support and the terms and conditions under which that support may be provided, and if 
applicable, the obligation to pay royalties. 

  
3. The facilitation and stimulation of the cooperation Projects may comprise, inter alia the 

following forms:  
 

 a) organisation of meetings of Entities from the Slovak Republic and from Israel to 
jointly assess cooperation opportunities; 

 
b) performance of any other activities to promote possibilities for cooperation between 

Entities from the Slovak Republic and from Israel.  
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Article 5 – Fair and Equitable Treatment 
 
In compliance with the applicable internal laws, regulations, rules, procedures and 
mechanisms of each State, each Party shall accord fair and equitable treatment to individuals, 
government agencies and other Entities of the other Party engaged in the pursuit of activities 
under this Agreement. 
 

Article 6 - Disclosure of Information 
 
1. Each Party commits itself, subject to its State's applicable internal laws, regulations, rules, 

procedures and mechanisms, not to transmit, without the written approval of the other 
Party, information concerning the results obtained from the Projects of industrial R&D 
covered under this Agreement, to any third person or organisation, nor to any other 
country or state. 

 
2.  Each Party shall notify the other Party without delay upon any requirement arising under 

which it might be compelled by law to disclose information or documents relating to this 
Agreement which would otherwise be subject to confidentiality. 

 
3. The Party required to disclose such information or documents shall in any event use its 

best endeavors to ensure that the person obtaining disclosure of the information in these 
circumstances protects the confidentiality at all times and observes the terms of this 
Agreement.  

 
Article 7 – Intellectual Property Rights  

 
1. The partners to Projects supported under this Agreement shall be required to submit to the 

Parties evidence of contractual arrangements between them relating to the performance of 
the Project, commercialisation of the Project’s results, royalties and intellectual property 
rights in particular: 

 
a) the ownership and use of know-how and intellectual property owned by the partners to the 

Project prior to the Project; 
b) arrangements for the ownership and use of know-how and intellectual property to be 

created in the course of the Project. 
 
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1of this Article, it shall be the responsibility 

of the partners to Projects supported under this Agreement to safeguard their own 
interests. 
 

3. Scientific and technological information of a non-proprietary nature arising from the 
cooperative activities under this Agreement may be made available to the public through 
customary channels. 

 
Article 8 – Final Provisions 

 
1. Each Party shall notify the other Party, in writing, through diplomatic channels, of the 

completion of its internal legal procedures required for bringing this Agreement into force. 
This Agreement shall enter into force on the date of the latter notification.  
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2. This Agreement shall remain in force unless terminated by either Party by sending a 
written notice of termination to the other Party through diplomatic channels. The 
Agreement shall cease to be in force 6 months after the date of the notice of termination.  

3. This Agreement may be amended by mutual written agreement of the Parties through 
diplomatic channels. Any such amendment shall enter into force in accordance with the 
procedure set forth in paragraph 1 of this Article.  

 
4. The amendment or termination of this Agreement shall not affect the validity of 

arrangements and contracts already concluded. 
 

5. This Agreement shall not affect the present and future rights or obligations of the Parties 
arising from other international agreements and treaties. 

 
In witness whereof, the undersigned, being dully authorised, have signed this Agreement. 
 

Done in duplicate in Bratislava on the 27th day of June 2013, corresponding to the 19 day 
of Tamuz of 5773 in the Hebrew calendar, each in the Slovak, Hebrew and English language. 
In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. 
 
 
              Ing. Tomáš Malatinský                                         Mr. Alexander Ben-Zvi 
                Minister of Economy                         Ambasador Extraordinary and Pleinpotentiary 
               of the Slovak Republic                           of the State Israel to the Slovak Republic 
______________________________  ______________________________ 
For the Government of the Slovak Republic  For the Government of the State of Israel 
 
 
V Bratislave, 14. 04. 2014 
 
Vypracoval: Ing Igor Tomašovič, odbor priemyslu a inovácií 
 
Schválil: Ing. Jozef Velebný, VO MSP a inovácií 
               Ing. Martin Hlinka, RO priemyslu a inovácií 
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Zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia v roku 2013 
 

Číslo 
rozhodnutia 

Dátum 
Žiadateľ Fyzická osoba / členovia 

štatutárneho orgánu Umiestnenie zariadenia Charakteristika 
zariadenia 

Tepeln
ý výkon 
(MW) 

Elektrický 
výkon 
(MW) 

8944/2014-
4100-11318 
11.03.2014  

Clean Ethernal 
Energy s.r.o., 

Slivková 31, 821 
05 Bratislava, IČO 

44 563 001  

konateľ: Adolf Rodriguez Gyurik 

Okres Brezno, katastrálne územie 
Brezno, parcely: KNC 841/4, 841/39, 
841/135, 841/149, 841/151, 841/152, 

843/43, 841/10, 841/133 

Výstavba energetického 
zariadenia na výrobu 

elektriny a tepla, ktorého 
primárnym zdrojom je drevná 

štiepka 

12,79 3,268 

12686/2014-
4100-11262 
11.03.2014  

Starland Holding 
a.s., 

Dvořákovo 
nábrežie 10, 811 

02 Bratislava, IČO 
35 683 015  

predseda predstavenstva: Ronald 
Tahotný, 

podpredseda predstavenstva: 
Tomáš Bednár, 

A Ing. Arch. Marek Bača, 

katastrálne územie Bernolákovo, na 
parcelách č. : 

VTL prípojka – parcely č. : 
5194,5195,4767/1; 

NN prípojka pre RSP – p. č. : 
5194,5195,4767/1,4767/2; 

RSP – p. č. : 5194 
STL plynovod – p. č. : 

5133/1,5134/2,5141/1,5140/1,5142, 
5145,5192,5193,5195,5194 

VTL plynovodná prípojka, 
regulačná stanica plynu 

s príslušenstvom (ďalej len 
„RSP“) a STL plynovodu pre 

zabezpečenie dodávky 
zemného plynu pre potreby 

zóny Park City 

    

11945/2014-
4100-10891 
03.03.2014 

Západoslovenská 
distribučná, a.s. 
Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, IČO 
36 361 518 

predseda predstavenstva:  
Ing. Andrej Juris 

podpredseda: Ing. Luboš Majdán 
členovia predstavenstva: 

Ing. Jozef Voštinár 
Ing. Marian Kapec 

člen: Ing. Peter Palmaj 

Ochranné pásmo existujúcej linky 
V8772 s výnimkou úseku medzi 

podperným bodom č. 18k a podperným 
bodom č. 4 -  

katastrálne územia obcí Kráľová nad 
Váhom, Šoporňa, Dlhá nad Váhom, 

Šaľa, Trnovec nad Váhom – 
katastrálne územie Horný Jatov, Jatov, 
Tvrdošovce, Palárikovo a Nové Zámky 

Výmena vodičov a 
zemniaceho lana vedenia 
V8772, Kráľová – Nové 

Zámky 

    

11971/2014-
4100-10866 
03.03.2014 

Západoslovenská 
distribučná, a.s. 
Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, IČO 
36 361 518 

predseda predstavenstva:  
Ing. Andrej Juris 

podpredseda: Ing. Luboš Majdán 
členovia predstavenstva: 

Ing. Jozef Voštinár 
Ing. Marian Kapec 

člen: Ing. Peter Palmaj 

Areál existujúcej ES (elektrickej 
stanice) Trenčín Skalka, ktorá sa 

nachádza v katastrálnom území obcí 
Trenčín a Zamarovce 

VVN Rekonštrukcia 
elektrickej stanice Trenčín 

Skalka 
    

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Javorka, sekcia energetiky MH SR
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