Zmluva o spolupráci
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení jeho neskorších zmien
a doplnkov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zmluva“)
Číslo zmluvy objednávateľa: ................./NLC/2018-VO

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
Tel. č.:
(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Zápis:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
Tel. č.:
(ďalej len „poskytovateľ“)

I.
Zmluvné strany
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ
Ing. Tomáš Gergel, PhD.
Štátna pokladnica
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
42001315
2022091027
SK2022091027
gergel@nlcsk.org
045/5314128

............doplní uchádzač............

Objednávateľ a poskytovateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

1.

II.
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe víťaznej ponuky poskytovateľa v rámci postupu verejného
obstarávateľa (v zmluve uvedeného ako objednávateľ) v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.

Výskumná agentúra so sídlom Sliačska 1, Bratislava (ďalej len „Výskumná agentúra“) vyhlásila výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu teamingových výskumných centier
mimo Bratislavského kraja, kód OPVal-VA/DP/2018/1.1.3-04 (ďalej len „výzva“).

3.

V rámci výzvy je objednávateľ oprávneným žiadateľom, a to ako právnická osoba vykonávajúca výskum
a vývoj, ktorá je zriadená ústredným orgánom štátnej správy, a ktorá v teamingovej výzve v rámci programu
Horizont 2020 uspela minimálne v rámci prvého kola, a teda dostala príspevok na vypracovanie „biznis plánu“
výskumného centra.

4.

V prípade úspechu žiadosti objednávateľa o NFP podanej do výzvy bude medzi objednávateľom a Výskumnou
agentúrou uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorej Výskumná
agentúra poskytne objednávateľovi NFP (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“). Z poskytnutého NFP bude
objednávateľ financovať implementáciu projektu „Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu LignoSilva“.
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5.

Objednávateľ bude v rámci implementácie projektu „Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu
LignoSilva“ (ďalej len „projekt“) obstarávať a zavádzať do prevádzky centra excelentnosti jedinečnú
netypizovanú výskumnú technológiu na trojrozmernú detekciu vnútorných chýb dreva s cieľom zvýšenia
výťaže výrezov dreva tzv. 3D CT skener s príslušenstvom, ktorým sú dopravníkové systémy a softvérové
riešenia (ďalej len „skener“), ako aj externé dopravníkové pásy, kapovacie píly, zásobníky guľatiny, triediče
(ďalej spolu aj „technológia skenera“). Technológia skenera bude umiestnená v doteraz nevyužívanom areáli
objednávateľa na Strážach pri Zvolene.

6.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom spolupráce pri koordinácii prác súvisiacich
s procesom realizácie verejného obstarávania technológie skenera, jej následným dodaním, a koordinácii prác
súvisiacich s implementáciou technológie skenera, pričom spolupráca zmluvných strán bude prebiehať v dvoch
etapách, a to:
 1. etapa – koordinácia prác súvisiacich s prípravou a kompletizáciou:
 podkladov pre uskutočnenie prieskumu trhu technológie skenera, t.j. najmä koordinácia prác súvisiacich
s výberom technológie skenera a jej presnou špecifikáciou v rámci prieskumu trhu,
 podkladov pre realizáciu procesu verejného obstarávania technológie skenera
(ďalej spolu len „1. etapa“)
 2. etapa – koordinácia prác po ukončení procesu verejného obstarávania, t.j. koordinácia prác
vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy na dodanie technológie skenera a jej implementáciou, a to v oblasti
obchodných vzťahov, obchodných podmienok, dodávok a podmienok implementácie obstaraných
technologických celkov, t.j. skenera, dopravníkov a softvéru v areáli objednávateľa na Strážach pri Zvolene
(ďalej len „2. etapa“)

7.

Spolupráca zmluvných strán na 1. etape je spoluprácou na procese verejného obstarávania technológie
skenera (VO), ktorá smeruje k jeho úspešnej realizácii a následnému uzatvoreniu zmluvy ako výsledku VO.

8.

Spolupráca zmluvných strán na 2. etape je spoluprácou, ktorá nasleduje po ukončení procesu VO, a smeruje
k dodaniu a implementácii technológie skenera na základe uzatvorenej zmluvy na dodanie technológie skenera
ako výsledku VO. Spolupráca na 2. etape je podmienená uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP v súlade
s čl. IV. bod 3 zmluvy.

1.

III.
Predmet zmluvy – spolupráca zmluvných strán na 1. etape
Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje v rámci spolupráce zmluvných strán na 1. etape:
 komunikovať s výrobcami súčasti technológie skenera, a na základe tejto komunikácie:
 spracovať podrobnú technickú špecifikáciu skenera a príslušenstva pozostávajúceho z interného
dopravníka, počítačového a softvérového riešenia pre detekciu chýb dreva a optimalizáciu rezných
plánov
 získať od oslovených výrobcov skenera cenové ponuky na skener s príslušenstvom
 komunikovať s výrobcami technológie skenera, a na základe tejto komunikácie:
 definovať technickú špecifikáciu dopravníkov, kapovacej píly, triediacich boxov, a ďalších súčastí
 získať od oslovených výrobcov externých dopravníkových systémov cenové ponuky
 zabezpečiť komunikáciu medzi jednotlivými dodávateľmi technologických celkov za účelom dosiahnutia
kompatibility skenera a externých dopravníkových systémov

2.

Vzhľadom na skutočnosť, že dodávatelia technológie skenera sú aj mimo územia SR, sa poskytovateľ za
účelom zabezpečenia komunikácie v súlade s bodom 1 tohto článku zmluvy, zaväzuje absolvovať
s objednávateľom minimálne jednu zahraničnú pracovnú cestu. Termín jej konania a miesto určí objednávateľ.
Náklady, ktoré poskytovateľ vynaloží v súvislosti s jeho účasťou na zahraničnej pracovnej ceste, sú zahrnuté
v odmene, ktorú poskytovateľ dostane za 1. etapu.

3.

Výsledkom spolupráce zmluvných strán na 1. etape bude podrobná technická špecifikácia technológie skenera
a podklady pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie technológie skenera, ktoré budú
objednávateľom následne použité ako podklad pre realizáciu procesu VO (ďalej len „technická špecifikácia“).

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je za účelom zabezpečenia komunikácie v súlade s bodom 1 tohto
článku zmluvy, oprávnený osloviť výrobcov technológie skenera podľa svojho uváženia.
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5.

1.

Plnenie povinností poskytovateľa v súlade s týmto článkom zmluvy bude poskytovateľ preukazovať písomnými
reportami, ktoré sa poskytovateľ zaväzuje posielať objednávateľovi v mesačných intervaloch. V reportoch
bude uvedená komunikácia s oslovenými výrobcami a jej výsledky. Zmluvné strany sa dohodli, že reporty je
možné zasielať aj formou emailu na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy s vyžiadaním potvrdenia o doručení
emailu.
IV.
Predmet zmluvy – spolupráca zmluvných strán na 2. etape
Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje v rámci spolupráce zmluvných strán na 2. etape
koordinovať úlohy vyplývajúce zo zmluvy na dodanie technológie skenera uzatvorenej ako výsledok procesu
VO, a to v oblasti obchodných vzťahov, obchodných podmienok, dodávok a podmienok implementácie
obstaraných technologických celkov t.j. skenera, dopravníkov a softvéru.

2.

Výsledkom spolupráce zmluvných strán na 2. etape bude kontrola a dohľad nad dodaním technológie skenera
v súlade so zrealizovaným procesom VO a touto zmluvou.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s čl. II.
bod 4 zmluvy, tak spolupráca zmluvných strán na 2. etape nebude realizovaná, t.j. pre zmluvné strany
v takom prípade zo zmluvy nevyplývajú žiadne práva ani povinnosti vo vzťahu k spolupráci na 2. etape.

1.

2.

V.
Termín realizácie spolupráce na 1. etape
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ začne plniť povinnosti vyplývajúce pre neho zo spolupráce na
1. etape bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný vypracovať
a odovzdať objednávateľovi technickú špecifikáciu ako výsledok spolupráce na 1. etape v lehote najneskôr do
15.09.2018. Poskytovateľ je povinný technickú špecifikáciu odovzdať v dvoch tlačených vyhotoveniach
a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na USB kľúči alebo CD nosiči.
Miestom odovzdania technickej špecifikácie je sídlo objednávateľa. Poskytovateľ odovzdá technickú špecifikáciu
osobe zodpovednej za plnenie predmetu zmluvy. O odovzdaní a prevzatí technickej špecifikácie zmluvné strany
spíšu preberací protokol, ktorý podpíše za objednávateľa osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy.
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy na strane objednávateľa svojim podpisom preberacieho
protokolu potvrdí, že technická špecifikácia bola vypracovaná v súlade so zmluvou a pokynmi objednávateľa.
Podpisom preberacieho protokolu osobou zodpovednou za plnenie predmetu zmluvy na strane objednávateľa
sa technická špecifikácia považuje za odovzdanú a spolupráca zmluvných strán na 1. etape za ukončenú.

VI.
Termín realizácie spolupráce na 2. etape
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný začať s plnením povinností vyplývajúcich pre neho zo
spolupráce na 2. etape bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti zmluvy na dodanie technológie
skenera, ktorej uzatvorenie bude výsledkom procesu VO, a za splnenia predpokladov uvedených v čl. IV. bod 3
zmluvy. Poskytovateľ je povinný koordinovať úlohy súvisiace s dodaním a implementáciou technológie skenera
v súlade s čl. IV. bod 1 zmluvy tak, aby bola technológia skenera dodaná do areálu objednávateľa na Strážach
v lehote stanovenej v zmluve o dodaní technológie skenera uzatvorenej ako výsledok procesu VO.
2. Dodanie technológie skenera v súlade s touto zmluvou a zrealizovaným procesom VO, potvrdí za objednávateľa
osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy, a to podpisom na akceptačnom protokole. Podpisom
akceptačného protokolu osobou zodpovednou za plnenie predmetu zmluvy na strane objednávateľa sa
spolupráca zmluvných strán na 2. etape považuje za ukončenú.

1.

VII.
Odmena za spoluprácu
Objednávateľ a poskytovateľ sa na základe víťaznej ponuky poskytovateľa, a v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov dohodli na odmene poskytovateľa za spoluprácu
v súlade s touto zmluvou nasledovne: odmena za spoluprácu na 1. a aj 2. etape spolu predstavuje sumu:

cena bez DPH
........................ €
DPH 20%
........................ €
cena celkom s DPH
........................ €
slovom: ............................... eur
(ďalej aj „odmena““)
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2.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že odmena je konečná a nemenná, že sú v nej zahrnuté všetky náklady a výdavky
poskytovateľa potrebné pre zabezpečenie spolupráce zmluvných strán v súlade s touto zmluvou.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi odmenu v dvoch častiach, a to odmenu za
spoluprácu na 1. etape, a odmenu za spoluprácu na 2. etape. Výška odmeny za spoluprácu na 1. etape
predstavuje 40% z odmeny, t.j. suma ..................... s DPH (ďalej len „odmena za 1. etapu“) vrátane nákladov
na zahraničnú pracovnú cestu v súlade s čl. III. bod 2 zmluvy, a výška odmeny za spoluprácu na 2. etape
predstavuje 60% z odmeny, t.j suma .............s DPH (ďalej len „odmena za 2. etapu“).

4.

Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu za 1. etapu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom.
Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní technickej špecifikácie, t.j. po podpise
preberacieho protokolu. Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na účet
poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy.

5.

Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu za 2. etapu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom.
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ vystaví na odmenu za 2. etapu dve faktúry. Prvú faktúru na sumu
vo výške 50% z odmeny za 2. etapu je poskytovateľ oprávnený vystaviť po podpise zmluvy na dodanie
technológie skenera ako výsledku zrealizovaného procesu VO. Druhú faktúru na sumu vo výške 50% z odmeny
za 2. etapu je poskytovateľ oprávnený vystaviť po dodaní technológie skenera v súlade s uzatvorenou zmluvou
ako výsledkom procesu VO a touto zmluvou, t.j. po podpise akceptačného protokolu ako výsledku spolupráce
na 2. etape. Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na účet poskytovateľa
uvedený v záhlaví zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP poskytovateľ nemá nárok na
odmenu za 2. etapu.

6.

Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania fakturovanej sumy
z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

7.

Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä
so zákonom zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH, v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať originálny podpis
vystavujúcej strany. Prílohou faktúry je podpísaný preberací a akceptačný protokol.

8.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v odseku 7. tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota
splatnosti, a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

1.

VII.
Spolupráca zmluvných strán
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v rámci spolupráce zmluvných strán v súlade s touto
zmluvou vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s vynaložením odbornej starostlivosti. V prípade ak
v dôsledku neplnenia povinností poskytovateľa uvedených v tejto zmluve vznikne objednávateľovi škoda, je
poskytovateľ povinný ju nahradiť v rozsahu max. do 10% odmeny za spoluprácu v rámci príslušnej etapy.

2.

Ak v dôsledku porušenia povinností poskytovateľa stanovených touto zmluvou bude objednávateľ musieť
vynaložiť nepredpokladané výdavky/náklady v súvislosti s implementáciou projektu, procesom VO a uvedením
technológie skenera do prevádzky, je poskytovateľ povinný vynaložené výdavky objednávateľovi nahradiť
v rozsahu max. do 10% odmeny za spoluprácu v rámci príslušnej etapy.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje za spoluprácu v súlade s touto zmluvou zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.

4.

Poskytovateľ je povinný preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce zo vzájomnej spolupráce
na základ tejto zmluvy.

5.

Poskytovateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s projektom, a spoluprácu zmluvných strán bude
realizovať aj v súlade s projektom.
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1.

2.

1.

1.

VIII.
Ukončenie platnosti zmluvy
Platnosť zmluvy je možné ukončiť na základe:
 vzájomne uzavretej písomnej dohody
 odstúpením od zmluvy – odstúpiť od zmluvy je oprávnená ktorékoľvek zmluvná strana v prípade
podstatného porušenia povinností stanovených zmluvou druhou zmluvnou stranou, pričom zmluvné strany
sa dohodli, že porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana
odstupuje od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
IX.
Sankcie
V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín na vypracovanie a odovzdanie technickej špecifikácie, objednávateľ
má právo účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odmeny za spoluprácu na 1. etape, a to
za každý deň omeškania.
X.
Záväzok mlčanlivosti
Záväzok mlčanlivosti zahŕňa najmä povinnosť poskytovateľa neposkytovať a nesprístupniť tretím osobám
údaje, informácie, výstupy a dokumenty, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov do procesu verejného
obstarávania technológie skenera (ďalej aj dôverné informácie“). O dôverných informáciách je poskytovateľ
povinný zachovávať mlčanlivosť.

2.

Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa dôverné informácie
akýmkoľvek spôsobom sprístupniť/poskytnúť tretej osobe, zverejniť, a/alebo ich použiť inak než na účely
plnenia predmetu tejto zmluvy.

3.

Záväzok mlčanlivosti je časovo obmedzený do okamihu, kedy budú súťažné podklady zverejnené.

4.

Poskytovateľ nie je oprávnený prihlásiť sa ako uchádzač do verejného obstarávania na dodanie technológie
skeneru.

1.

XI.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce sa riadia
Obchodným zákonníkom.

3.

Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, táto zmluva zodpovedá ich
slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

4.

Zmluva je vypracovaná v troch rovnocenných vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a dve
vyhotovenia pre objednávateľa.

5.

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh,
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

7.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme, a to dodatkom k zmluve, ktorý
musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto zmluvy, ako
aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu uvedenú v záhlaví
zmluvy. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene, pričom zásielka
(písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou, dňom, kedy
zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo dňom, kedy
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pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote
alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.
9.

V prípade doručovania formou emailovej pošty, sa písomnosť/dokument považuje za doručený okamihom
doručenia potvrdenia o doručení emailu odosielajúcej zmluvnej strane.

10. Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bez
zbytočného odkladu.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace (vrátane
akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych vzťahov a právnych vzťahov z bezdôvodného
obohatenia), forma zmluvy, náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, účinnosť zmluvy ako aj právne následky jej
prípadnej neplatnosti a/alebo neúčinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez
zreteľa na jeho kolízne normy.
12. Poskytovateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že má dostatočné praktické skúsenosti s prevádzkou technológie
skenera na to, aby naplnil predmet zmluvy.
13. Vzhľadom na financovanie predmetu zmluvy z poskytnutého NFP sa poskytovateľ zaväzuje strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodanými službami, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu, a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:








Výskumná agentúra a ňou poverené osoby,
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi
EÚ.

14. Orgánom auditu sa rozumie - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej
správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej
republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR.

Vo Zvolene dňa ………………………

………………………………………….
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ

V .......................... dňa ....................

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