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Zmluva o dielo  
číslo zmluvy objednávateľa: 21/26240220072/2015 

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2434/2015 

 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom 
znení  

(ďalej len „Zmluva“) 
 

 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 

 
Objednávateľ:    Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:    Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
Štatutárny orgán:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
Kontaktné údaje:   rector@stuba.sk 
IČO:    00 397 687 
DIČ:    2020845255 
IČ DPH:     SK2020845255 
SWIFT kód:    SPSRSKBAXXX 
IBAN:    SK2781800000007000411995 
Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica, č.ú.: 7000084007 
Zástupca vo veciach technických: Ing. Milan Belko, PhD., Rektorát STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
Kontaktné údaje:  tel.: +421 917 669 012 
                          e-mail: milan.belko@stuba.sk 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

Zhotoviteľ:    A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. 

Zápis do OR:   Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5827/B 
Sídlo:    Drobného 27, 841 01 Bratislava 42 
Štatutárny zástupca:   Ing. Ľubomír Jurica, konateľ, riaditeľ 
IČO:    31359159 
IČ DPH:     SK2020345723 
SWIFT kód:    TATRSKBX 
IBAN:    SK88 1100 0000 0026 2302 1122 
Bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s., č. ú.: 2623021122/1100 
Kontaktné údaje:  tel.:   +421 905 620 732 
                          e-mail:  lubomir.jurica@avispro.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  
 
 
 

Preambula 
 

1. Objednávateľ vykonal verejné obstarávanie zákazky na poskytnutie služieb postupom podľa § 58 písm. 
b) Zákona č. 25/2006 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") s názvom „Špecializovaný 
systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (TTODV)“, 
rozpočtová položka 1.1.2.1, ktorého hlavným cieľom je najmä elektronizácia procesov riadenia 
duševného vlastníctva pre potreby STU v Bratislave na princípe využitia komplexného informačného 
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systému plne integrovaného s ostatnými systémami STU pre všetkých zamestnancov zapojených do 
projektu s názvom „Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu 
systémov a služieb“, kód ITMS 26240220072. 

 
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany objednávateľa podľa tejto zmluvy budú 

financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných 
zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že 
budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej Zmluve: 

I.   Definície 

Nižšie uvedené pojmy predstavujú pojmy definované na účely tejto Zmluvy. V texte Zmluvy sa tiež 
môžu nachádzať ďalšie definície pojmov, spravidla v zátvorkách a označené úvodzovkami. 
 

1.1 "Programové vybavenie" znamená akýkoľvek počítačový program / software alebo iné autorské 
dielo vytvorené Zhotoviteľom v súvislosti s predmetom plnenia tejto Zmluvy, vrátane s ním súvisiacej 
dokumentácie, implementácie a naplnenia dátami.  

1.2 „Autorský zákon“ alebo „AZ“ znamená zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.  

1.3 „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“ je zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1.4 "Riadiaci výbor" je orgán zložený zo zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa. Je určený na riadenie 
plnenia predmetu tejto Zmluvy a akceptačné konania. Jeho úlohou je zabezpečiť, že projekt bude 
spĺňať dohodnuté kritériá a vytvorí výstupy a dielo alebo službu podľa dohodnutej špecifikácie a v 
príslušnej kvalite tak, ako je to popísané v Zmluve.  

1.5 „Softvérový produkt tretej strany“ (v skrátenom tvare "SW produkt" alebo "SW") znamená 
štandardné programové vybavenie hardvérového zariadenia, jeho funkčných a operačných 
vlastností, vrátane používateľskej dokumentácie a manuálov, ku ktorému poskytuje licenciu tretia 
strana.  

1.6 „Hardvérový produkt“ (v skrátenom tvare "HW produkt" alebo „HW“) znamená hotový 
výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové technické vybavenie počítača, servera alebo 
iného technického zariadenia (tlačiarne, scannera, faxu apod.).  

1.7 „Projekt“ je projekt „Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany 
duševného vlastníctva (TTODV)“, realizovaný na základe tejto Zmluvy.  

1.8 "Projektový manažér Objednávateľa" pre účely tejto Zmluvy je osoba, ktorá je oprávnená v mene 
Objednávateľa potvrdzovať a akceptovať dodávku a vykonanie plnení Zhotoviteľom, a ktorá je 
zodpovedná za zabezpečenie a poskytovanie súčinnostných vzťahov so Zhotoviteľom, pričom je 
zároveň poverená informovať Riadiaci výbor o všetkých aspektoch, ktoré majú zásadný vplyv na 
plnenie predmetu tejto Zmluvy i vykonávať pri realizácii tejto Zmluvy v mene príslušného 
Objednávateľa ďalšie činnosti, ktoré mu do jeho kompetencie zveruje táto Zmluva. 

1.9 „Projektový manažér Zhotoviteľa" pre účely tejto Zmluvy je osoba, ktorá je oprávnená v mene 
Zhotoviteľa odovzdávať plnenia dodané alebo vykonané podľa tejto Zmluvy, koordinovať úlohy a 
ciele pri plnení Zmluvy, dohliadať na plnenie dohodnutého harmonogramu, pričom je zároveň 
poverená informovať Riadiaci výbor o všetkých aspektoch, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie 
predmetu tejto Zmluvy, ako aj vykonávať pri plnení tejto Zmluvy v mene Zhotoviteľa ďalšie činnosti, 
ktoré mu do jeho kompetencie zveruje táto Zmluva.  

1.10 „Vada prvej úrovne (A)“ je vada, ktorá vylučuje užívanie predmetu Zmluvy alebo jeho dôležitej a 
ucelenej časti.  

1.11 „Vada druhej úrovne (B)“ - vada, ktorá obmedzuje takú prevádzku predmetu Zmluvy, ktorá 
spôsobuje problémy pri využívaní a prevádzkovaní predmetu Zmluvy alebo jeho časti, ale umožňuje 
takú prevádzku, ktorá nemá vplyv na kvalitu dát a výsledky spracovania, a ňou spôsobené problémy 
možno dočasne riešiť organizačnými opatreniami.  
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1.12 „Vada tretej úrovne (C)“ je vada, ktorú nie je možné charakterizovať ako „Vadu prvej úrovne (A) 
alebo „Vadu druhej úrovne (B).  

II.   Účel a cieľ zmluvy  

2.1 Objednávateľ vykonal verejné obstarávanie a zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvy za účelom 
úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení prípravy, vytvorení, implementovaní, 
prevádzkovaní a údržbe „Špecializovaného systému na riadenie procesu transferu technológií 
a ochrany duševného vlastníctva (TTODV) “.  

2.2 Konečnými cieľmi, ku ktorému by malo viesť vykonanie diela „Špecializovaný systém na riadenie 
procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (TTODV)“, vrátane aktívnej správy 
údajov, manažmentu dokumentov a CRM“ (ďalej len „Dielo“), sú najmä, ale nielen:  

a) elektronizácia procesov riadenia duševného vlastníctva pre potreby STU v Bratislave, 
b) zlepšenie dostupnosti informácií a služieb prostredníctvom elektronizácie procesov, 
c) využívanie služieb komponentov TTODV vrátane efektívnej komunikácie TTODV s inými 

informačnými systémami STU, 
d) zefektívnenie činností Kompetenčného centra STU pri poskytovaní služieb a súčasnom znižovaní 

prevádzkových nákladov.     

III.   Predmet zmluvy  

 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať na vlastné náklady, na svoje 

nebezpečenstvo Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
Zhotoviteľovi za vykonané Dielo zaplatiť odmenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.  

3.2 Dielom podľa tejto Zmluvy sa rozumie a bude pozostávať z nasledovných hlavných častí: 
 

a) analýza a dizajn TTODV   
b) implementácia TTODV  
c) testovanie informačného systému   
d) nasadenie informačného systému   
 

Podrobný popis Diela je obsiahnutý v Prílohe č.1 k tejto Zmluve a bude v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy bližšie špecifikovaný v Dokumentácii Diela. 

 
3.3 Zhotoviteľ touto zmluvou tiež poskytuje Objednávateľovi oprávnenie používať dielo za podmienok 

stanovených v tejto Zmluve. Zhotoviteľ najmä poskytuje licenciu Objednávateľovi na tie časti Diela, 
ktoré predstavujú Programové vybavenie, resp. sú dielami v zmysle Autorského zákona v rozsahu 
stanovenom v prílohe č.2 k tejto zmluve (ďalej len „Licencia“).  

3.4 Licencia sa nevzťahuje na softvérové produkty alebo databázy tretích strán, ktoré sú dostupné na 
trhu ako tzv. štandardný SW (resp. aj tzv. krabicový SW - ako napr. systémový SW, operačný SW a 
pod.), a ktorý nebol nevytvorený na základe tejto Zmluvy pre Objednávateľa. Tieto softvérové 
produkty tretích strán budú špecifikované v Dokumentácii Diela a vo vzťahu k nim sa budú aplikovať 
vždy konkrétne licenčné podmienky príslušného subjektu vykonávajúceho majetkové práva autora k 
danému softvérovému produktu, pričom Zhotoviteľ sa v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy 
zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť potrebnú licenciu/sublicenciu vždy najmenej v rozsahu, ktorý 
zabezpečí úplné a neobmedzené vykonanie Diela a jeho následné užívanie Objednávateľom. 

IV.   Špecifikácia predmetu Zmluvy a času plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ v rámci plnenia časti Diela podľa čl. III. ods. 3.2 písm. a) tejto Zmluvy vypracuje analýzu 

požiadaviek na TTODV obsiahnutých v Prílohe č.1 k tejto Zmluve a na jej základe a v súlade s jej 
požiadavkami vyhotoví a doručí Objednávateľovi dokumentáciu funkčného a technického návrhu 
vykonania Diela zloženú z nasledovných hlavných častí:  
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a) Analýza súčasného stavu 
b) Návrh komplexného riešenia TTODV (funkčná a technická špecifikácia, návrh architektúry 

riešenia). 
         (ďalej len „Dokumentácia Diela“)  

 
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Objednávateľovi Dokumentáciu Diela v písomnej forme v dvoch 

vyhotoveniach a v elektronickej forme umožňujúcej jej úpravu (napr. .rtf alebo .doc) na externom 
nosiči informácií. O odovzdaní a prevzatí Dokumentácie Diela spíšu zmluvné strany preberací 
protokol, v ktorom môžu tiež uviesť prípadné poznámky/výhrady ktorejkoľvek zo zmluvných strán k 
Dokumentácii Diela, resp. procesu jej odovzdania a prevzatia.  

4.3 Po odovzdaní Dokumentácie Diela v súlade s odsekom 4.2 tohto článku je Objednávateľ oprávnený 
do 20 pracovných dní doručiť Zhotoviteľovi svoje pripomienky, otázky a návrhy k Dokumentácii Diela 
a Zhotoviteľ sa ich zaväzuje do Dokumentácie Diela do 5 pracovných dní doplniť alebo 
Objednávateľa na nevhodnosť jeho pripomienok, otázok a návrhov upozorniť. Doplnenú 
Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi postupom zhodným s postupom 
podľa poslednej vety odseku 4.2 tohto článku. V prípade, ak Objednávateľ v stanovenej lehote 
pripomienky nepredloží, má sa za to, že Dokumentácia Diela bola zmluvnými stranami schválená.  

4.4 V prípade, ak Objednávateľ nemá žiadne pripomienky k Dokumentácii Diela alebo všetky jeho 
pripomienky v zmysle odseku 4.3 tohto článku boli do Dokumentácie Diela doplnené, resp. bolo od 
nich po vzájomnej dohode zmluvných strán upustené, zmluvné strany vyhotovia a podpíšu protokol o 
konečnom schválení Dokumentácie Diela (ďalej len „Konečný protokol“).  

4.5 Zhotoviteľ spolu s Dokumentáciou Diela vyhotoví a doručí Objednávateľovi časový harmonogram 
vykonania Diela (ďalej len „Implementačný plán“), ktorý určí najmä:  

 
a) časový harmonogram implementácie Diela;    
b) plán testovania a zoznam, špecifikáciu a harmonogram akceptačných testov (najmä opis testov, 

testovacie dáta) a akceptačné kritéria, ktoré budú predmetom akceptačných testov a overovacej 
prevádzky;   

d) spôsob uvedenia Diela do bežnej prevádzky a plán overovacej (ostrej) prevádzky v súlade  
s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy;  

e) navrhované fakturačné míľniky. 

V.   Miesto dodania 

5.1 Miestom dodania Diela podľa tejto Zmluvy je STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1.   

VI.   Čas plnenia 

6.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s Implementačným plánom.  

VII.   Odovzdanie a prevzatie plnenia Diela 

7.1 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých plnení Diela zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa 
uskutoční na základe akceptačného protokolu, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán 
(ďalej len „Akceptačný protokol“). Ak to vyplýva z povahy príslušného plnenia, resp. z príslušnej časti 
Implementačného plánu, Zhotoviteľ za prítomnosti Projektového manažéra Objednávateľa vykoná 
pre dané plnenie stanovené akceptačné testy. V prípade zistenia vád plnenia Zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu, nie však neskôr ako v lehote určenej Objednávateľom v súlade s 
odsekom 7.10 tohto článku, tieto odstrániť.  

7.2 Akceptačný protokol pre jednotlivé plnenia Zmluvy bude podpísaný výlučne za predpokladu, že bude 
potvrdené riadne vykonanie príslušného plnenia a jeho plná funkčnosť. Plná funkčnosť znamená, že 
plnenie je bez vád brániacemu riadnemu používaniu predmetu plnenia na dohodnutý účel. 
Odstrániteľné vady, ktoré nebránia používaniu predmetu plnenia na dohodnutý účel, je Zhotoviteľ 
povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, nie však neskôr ako v lehote určenej Objednávateľom v 
súlade s odsekom 7.10 tohto článku. 
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7.3 Zhotoviteľom poskytnuté plnenie Diela má vady, ak neplní účel, na ktorý je určené alebo nemá 
vlastnosti uvedené v Prílohe č.1 k tejto Zmluve alebo v Dokumentácii Diela resp. je vykonané v 
rozpore s Prílohou č.1 k tejto Zmluve alebo Dokumentáciou Diela.  

7.4 Uvedenie celého Diela do bežnej prevádzky sa bude považovať za uskutočnené zo strany 
Zhotoviteľa po úspešnom vykonaní akceptačnej procedúry, ktorá bude zahŕňať porovnanie 
skutočných vlastností Diela s ich požadovanými vlastnosťami v zmysle Zmluvy (ďalej len 
„Akceptačná procedúra“) a podpise Akceptačného protokolu zmluvnými stranami.  

7.5 Akceptačná procedúra sa bude skladať z dvoch fáz:  
 
a) akceptačných testov;   
b) overovacej (ostrej) prevádzky, ktorá bude prebiehať spôsobom a po dobu dohodnutú 

zmluvnými stranami, inak po dobu 5 dní, s reálnymi dátami. 
 

7.6 Zhotoviteľ bude písomne informovať Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred o termíne 
začatia akceptačných testov. Akceptačné testy budú vykonávané vždy na technologickej 
infraštruktúre Objednávateľa, ak sa zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak. Objednávateľ 
je povinný sa týchto testov zúčastniť a osvedčiť ich konanie.  

7.7 V prípade, ak plnenie preukázateľne nespĺňa akceptačné kritéria ktoréhokoľvek akceptačného testu, 
Objednávateľ doručí do 3 pracovných dní Zhotoviteľovi správu, v ktorej uvedie a presne popíše 
všetky identifikované vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne odstrániť vytknuté vady a príslušné 
akceptačné testy budú v rozsahu pre preukázanie odstránenia vytýkaných vád uskutočnené opäť v 
lehote podľa odseku 7.6 tohto článku. 

7.8 Počas akceptačného testu sa zmluvné strany riadia plánom akceptačného testu a pri výskyte vád sa 
zmluvné strany zaväzujú vynaložiť primerané úsilie, aby mohol byť dodržaný. Takéto vady budú 
triedené podľa ich závažnosti a zmluvné strany budú spolupracovať, aby mohli byť odstránené už 
počas priebehu akceptačného testu. Zmluvné strany sa môžu tiež dohodnúť na zmene plánu 
akceptačného testu počas jeho priebehu.  

7.9 Akékoľvek zápisnice o akceptačných testoch (ďalej len „Zápisnice o akceptačných testoch“) budú 
obsahovať správu o priebehu akceptačného testu a triedenie zistených vád podľa stupňa ich 
závažnosti a budú podpísané oboma zmluvnými stranami s uvedením presného času podpisu. Toto 
triedenie sa vzťahuje na súčasť Diela – programové vybavenie. Rozdelenie vád podľa stupňa 
závažnosti bude uskutočnené Objednávateľom, resp. príslušnou zmluvnou stranou, ak to Zmluva v 
iných ustanoveniach požaduje, v súlade s nasledovným triedením:  

a) Vada prvej úrovne (A)   
b) Vada druhej úrovne (B)  
c) Vada tretej úrovne (C)  

 
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady uvedené v Zápisnici o akceptačnom teste v dohodnutej 

lehote. V prípade absencie dohody je Zhotoviteľ povinný vady odstrániť v nasledovných lehotách:  

a) Vady A do 48 pracovných hodín od podpísania Zápisnice o akceptačnom teste;   
b) Vady B do 20 pracovných dní od podpísania Zápisnice o akceptačnom teste;   
c) Vady C do 28 pracovných dní od podpísania Zápisnice o akceptačnom teste;  

 

7.11 Po odstránení vád v súlade s odsekom 7.10 tohto článku sa príslušný akceptačný test zopakuje, 
pričom na jeho vykonanie sa použijú primerane ustanovenia odsekov 7.6 až 7.10 tohto článku. Bez 
ohľadu na uvedené ustanovenia sa zmluvné strany dohodli, že plnenie spĺňa akceptačné kritériá, ak 
neobsahuje žiadnu vadu A. V takomto prípade opakovanie akceptačného testu nie je potrebné, 
Zhotoviteľ je však naďalej povinný v príslušných lehotách odstrániť všetky vady podľa príslušnej 
Zápisnice o akceptačnom teste.  

7.12 Po úspešnom ukončení všetkých dohodnutých akceptačných testov sa uskutoční overovacia 
prevádzka ako konečná akceptácia plnenia Diela podľa tejto Zmluvy. Počas overovacej prevádzky 
Objednávateľ užíva Dielo bežným spôsobom so skutočnými dátami za zvýšeného dohľadu 
Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a/alebo Implementačného plánu.  

7.13 Ak Dielo nespĺňa stanovené akceptačné kritéria overovacej prevádzky, Objednávateľ doručí do 5 dní 
od jej ukončenia Zhotoviteľovi správu, v ktorej uvedie a popíše všetky zistené vady. Zhotoviteľ je 
povinný takéto vady bez zbytočného odkladu odstrániť a overovacia prevádzka sa zopakuje. 
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Ustanovenia odsekov 7.7 až 7.10 tohto článku sa primerane použijú aj na overovaciu prevádzku a 
práva a povinnosti zmluvných strán s ňou súvisiace.  

7.14 Ak Dielo splní akceptačné kritéria overovacej prevádzky, zmluvné strany vyhotovia záverečný 
akceptačný protokol (ďalej len „Záverečný akceptačný protokol“) a má sa za to, že Dielo bolo riadne 
odovzdané Zhotoviteľom a riadne prevzaté zo strany Objednávateľa. Ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, Dielo spĺňa akceptačné kritériá overovacej prevádzky, ak neobsahuje žiadnu vadu 
A.  

VIII.   Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo 

8.1 Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo na Dielo prechádza na Objednávateľa dňom akceptácie  
Diela potvrdenej Objednávateľom formou podpísania Záverečného akceptačného protokolu podľa čl. 
VII, ods. 7.14.  

IX.   Zodpovednosť za vady a záručná doba 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo ku dňu podpisu Záverečného akceptačného protokolu spĺňa 
ustanovenia čl. VII. ods. 7.14, t.j. najmä má funkčné a technické vlastnosti opísané v Zmluve, Prílohe 
č.1 k tejto Zmluve a v Dokumentácii Diela a nemá žiadne právne vady. Zhotoviteľ ďalej poskytuje na 
Dielo záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ výrobca príslušnej časti nestanovuje inak. Záručná 
doba začína plynúť od momentu odovzdania a prevzatia diela ako celku formou písomného 
preberacieho protokolu.  

9.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať počas záručnej doby od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie 
vady, pričom Zhotoviteľ sa ho zaväzuje vykonať do 72 pracovných hodín od nahlásenia v prípade 
Vady prvej úrovne (A), Vady druhej úrovne (B) do 20 pracovných dní, v prípade Vady tretej úrovne 
(C) do 28 pracovných dní.  

9.3 Nahlásenie vád zo strany Objednávateľa bude uskutočňované písomne, telefonicky alebo 
elektronicky na adresu oznámenú na tento účel Zhotoviteľom, pričom v nahlásení vady Objednávateľ 
najmä opíše, ako sa reklamovaná vada prejavuje a priloží aj súvisiace printscreen obrazoviek 
monitora; ak to vie posúdiť, uvedie tiež o vadu akej kategórie A až C podľa tejto Zmluvy sa jedná. Ak 
Objednávateľ nevie posúdiť, o vadu akej kategórie sa jedná, pre účely lehoty na odstránenie vád sa 
bude táto požadovať za Vadu tretej úrovne (C). Prijatie nahlásenia vady Zhotoviteľ bezodkladne 
potvrdí Objednávateľovi písomnou formou (pričom postačuje aj elektronicky vo forme e-mailu) a 
reklamovanú vadu v stanovenej lehote odstráni.  

9.4 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že nie je schopný odstrániť reklamovanú vadu v 
lehote podľa odseku 9.2 tohto článku, ale môže zabezpečiť náhradné riešenie, ktorým bude na 
primeranej úrovni zabezpečené dočasné plnenie funkcií Diela, lehota podľa odseku 9.2 tohto článku 
sa predlžuje o 10 pracovných dní.  

9.5 O čase a predmete odstránenia vady zmluvné strany spíšu zápisnicu podpísanú oboma zmluvnými 
stranami.  

9.6 Zhotoviteľ môže na základe svojho posúdenia kategóriu vady preklasifikovať a zaväzuje sa odstrániť 
vadu v súlade s ustanoveniami odsekov 9.2 až 9.4 tohto článku aj v prípade, ak svoju zodpovednosť 
za takúto vadu neuznáva. Ak sa následne preukáže, že Zhotoviteľ nebol zodpovedný za predmetnú 
vadu, Objednávateľ je povinný preplatiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady.  

9.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym používaním Diela a/alebo Programového 
vybavenia alebo používaním, ktoré je v rozpore s podmienkami uvedenými v používateľskej 
dokumentácii odovzdanej Objednávateľovi.  

X.   Porušenie práv duševného vlastníctva  

10.1 V prípade, že si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho 
subdodávateľov, uplatní akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia a/alebo ohrozenia 
autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby 
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alebo akékoľvek iné nároky v súvislosti s poskytnutím licencie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje:  

 
a) bez zbytočného odkladu obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby 

súhlas na používanie sporných plnení tvoriacich súčasť počítačových programov 
Objednávateľom, alebo upraviť/nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané 
a/alebo vytvorené Zhotoviteľom pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy tak, aby už ďalej neboli 
porušované autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva 
tretej osoby pri zachovaní zhodných kvalitatívnych, operačných a technických parametrov a 
funkčnosti; a   

b) poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť a uhradiť náklady a výdavky, ktoré vznikli Objednávateľovi 
v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a  

c) nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie 
uvedeného nároku tretej osoby.  

XI.   Okolnosti vylučujúce zodpovednosť /vyššia moc/ 

11.1 Za prípady vyššej moci sa pokladajú také neobvyklé okolnosti, ktoré nastanú po nadobudnutí 
platnosti tejto Zmluvy nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a ktoré bránia povinnej zmluvnej 
strane plniť povinnosť alebo povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve a ktoré nemohli byť danou 
zmluvnou stranou predvídané alebo odvrátené. Ide napríklad o prípady vojny, invázie, občianske 
vojny, povstanie, občianske nepokoje, embargo, zásah štátu či vlády, živelné udalosti, generálne 
štrajky. Nejde však o oneskorenie dodávok subdodávateľov, výpadky výroby, nedostatok energie, ak 
nie sú takisto spôsobené vyššou mocou. Ak takáto okolnosť vznikla v čase, keď bola povinná 
zmluvná strana už v omeškaní s plnením svojej povinnosti, nebude sa na ňu prihliadať.  

11.2 O okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť bude zmluvná strana, ktorej je týmto znemožnené 
plnenie, informovať druhú zmluvnú stranu písomne. V takomto prípade príslušná zmluvná strana 
nezodpovedá za porušenie Zmluvy, ak je nesplnenie jej povinnosti zapríčinené okolnosťou 
vylučujúcou zodpovednosť. 

11.3 Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, 
najviac však tri kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom 
postupe. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.  

XII.   Záväzky Zhotoviteľa ohľadom predmetu Diela 

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy s odbornou 
starostlivosťou. Zhotoviteľ uzatvorením zmluvy vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas 
podľa podmienok Zmluvy a jej príloh.  

12.2 Dielo bude Zhotoviteľom zhotovené výlučne v súlade so Zmluvou, jej prílohami a ňou 
predpokladanými dokumentmi, resp. pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je pri plnení povinností 
podľa tejto Zmluvy viazaný podkladmi poskytnutými mu zo strany Objednávateľa a pokynmi 
Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, príslušných právnych predpisov. 
Zhotoviteľom zhotovené Dielo bude v súlade:  

a) s aktuálne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo s ich relevantnými časťami, 
ktoré sa vzťahujú na Dielo, a ktoré sú platné a účinné ku dňu odovzdania príslušnej časti Diela 
Objednávateľovi, ale aj Diela ako celku (resp. jeho poslednej časti), 

b) s platnými štandardmi pre informačné systémy verejnej správy, osobitne v súlade s výnosom 
Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, účinného ku dňu 
riadneho prebrania Diela a s Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre 
elektronické informačné systémy na správu registratúry. 

 

12.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Projektového manažéra Objednávateľa na 
nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov daných mu Objednávateľom, ak mohol túto 
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, a je povinný postupovať podľa takýchto 
nevhodných pokynov a/alebo podkladov Objednávateľa len, ak Objednávateľ napriek upozorneniu zo 
strany Zhotoviteľa na nevhodných pokynoch a/alebo podkladoch písomne trvá.  
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12.4 Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do 
doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného 
oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy s použitím jeho podkladov 
a pokynov. Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ na ich použití trvá a tieto 
Zhotoviteľovi znemožnia riadne zhotovenie a/alebo odovzdanie Diela príp. ak z dôvodu postupu 
podľa nevhodných podkladov alebo pokynov objednávateľa bude dielo trpieť vady a nebude možné 
tieto vady odstrániť a dielo riadne odovzdať prípadne nebude možné dielo vôbec zhotoviť, je 
Zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  

12.5 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa do 5 
pracovných dní od obdržania jeho žiadosti o postupe plnenia povinností podľa tejto Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa, najviac však jedenkrát za dva týždne v priebehu vykonávania Diela.  

12.6 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre 
splnenie povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, najmä o skutočnostiach, ktoré môžu byť 
významné pre rozhodovanie Objednávateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo o dôvodoch, ktoré 
Zhotoviteľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to do 5 pracovných 
dní odkedy sa ich Zhotoviteľ dozvedel. 

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a najneskôr pri podpise Záverečného akceptačného protokolu 
odovzdať Objednávateľovi používateľskú, prevádzkovú a administrátorskú príručku Diela.  

12.8 Zhotoviteľ vymenuje do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy Projektového manažéra, 
ktorý bude dostupný v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnený k úkonom v mene Zhotoviteľa 
spojeným s jej plnením a jeho meno a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne oznámi 
Objednávateľovi. Projektový manažér je najmä oprávnený v mene strany predkladať odovzdávané 
časti Diela, pripravovať dodatky k Zmluve pre ich písomné schválenie osobám oprávneným 
zaväzovať strany (štatutárnym orgánom), odovzdať, resp. prevziať Dielo alebo jeho časti. Ďalej bude 
poskytovať profesionálnu a rýchlu komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a bude mať nevyhnutné 
odborné znalosti aj právomoci zaväzovať zmluvnú stranu, ktorá ho menovala. Projektový manažér 
nemá právo meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu. Táto právomoc prislúcha výlučne štatutárnym 
zástupcom zmluvných strán resp. osobám výslovne splnomocneným na takéto konanie v mene 
zmluvnej strany. V prípade zmeny osoby Projektového manažéra túto zmenu bez zbytočného 
odkladu oznámi Objednávateľovi.  

12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že požadované služby bude poskytovať Objednávateľovi prostredníctvom 
kvalifikovaných osôb. 

12.10  Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania  
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ 
overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to  kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oprávnenými 
osobami, ktorými sú: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a ním 
poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
e) Slovenská technická univerzita v Bratislave  a ňou poverené osoby, 
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES, 
          a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

XIII.   Subdodávky 

13.1 Prílohou č.3 tejto Zmluvy je čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet plnenia bude realizovať sám, 
bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia.  
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13.2 V prípade, ak bude mať počas plnenia Zmluvy zhotoviteľ záujem uzavrieť Zmluvu so 
subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu plnenia, je povinný rešpektovať 
nasledovné pravidlá:  

 
13.2.1 každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona o verejnom 

obstarávaní,  
13.2.2 každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 

kvalite, ako zhotoviteľ. 

13.3 Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením zhotoviteľa, že tento spĺňa podmienky § 26 
ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr 3 
pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo podiel na realizácii 
plnenia subdodávateľom odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcom 
odseku tohto článku. 

XIV.   Práva a povinnosti Objednávateľa 

14.1 Objednávateľ je oprávnený vo svojich informačných systémoch a na pracoviskách Objednávateľa 
kedykoľvek kontrolovať priebeh a postup plnenia povinností podľa tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.  

14.2 Objednávateľ do 4 pracovných hodín od obdržania požiadavky Zhotoviteľa a v rozsahu nevyhnutnom 
na riadne splnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy:  

 
a) poskytne Zhotoviteľovi a/alebo zamestnancom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov prístup k 

zariadeniam, systémom a aplikáciám, dotknutým plnením povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy, pričom Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie príslušnej bezpečnostnej politiky 
Objednávateľa;   

b) umožní zamestnancom Zhotoviteľa prístup na pracoviská Objednávateľa, a to aj mimo 
pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna v čase dohodnutom oboma zmluvnými stranami, 
pričom Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie príslušnej bezpečnostnej politiky Objednávateľa;   

c) poskytne Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela v 
rozsahu dohodnutom v Implementačnom pláne, vrátane poskytnutia informácií týkajúcich sa 
dotknutých informačných systémov.  

 
14.3 Ak Objednávateľ nestanoví inak, vstup a pohyb zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov 

do priestorov objednávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy je možný iba v sprievode na to 
určeného zamestnanca Objednávateľa.  

14.4 Vzdialený prístup Zhotoviteľa a subdodávateľov do TTODV, iných informačných systémov a 
ostatného softvéru Objednávateľa je možný na základe súhlasu Objednávateľa a v prípade 
vyžiadania Zhotoviteľom je Objednávateľ povinný vzdialený prístup zabezpečiť.  

14.5 Objednávateľ bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti Zhotoviteľa zabezpečí, že v rozsahu 
nevyhnutnom na riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľom, budú 
Zhotoviteľovi k dispozícii zamestnanci Objednávateľa, ktorí budú zabezpečovať obsluhu relevantného 
programového vybavenia ako aj administrátori systémov a aplikácii dotknutých plnením tejto Zmluvy 
zo strany Zhotoviteľa.   

14.6 Zhotoviteľ môže požiadať o zabezpečenie prítomností zamestnancov Objednávateľa mimo pracovnej 
doby a v dňoch pracovného voľna len v nevyhnutných prípadoch a aspoň 3 pracovné dni vopred, 
pokiaľ sa Projektoví manažéri oboch zmluvných strán nedohodnú inak.  

14.7 Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre 
splnenie povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, najmä o skutočnostiach, ktoré môžu byť 
významné pre rozhodovanie Zhotoviteľa v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a/alebo o 
dôvodoch, ktoré Objednávateľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to 
najneskôr do 5 pracovných dní odkedy sa o nich Objednávateľ dozvedel.  

14.8 Objednávateľ vymenuje do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy Projektového manažéra, 
ktorý bude dostupný v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnený k úkonom v mene 
Objednávateľa spojeným s jej plnením a jeho meno a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne 
oznámi Zhotoviteľovi. Projektový manažér je najmä oprávnený v mene strany preberať odovzdávané 
časti Diela, pripravovať dodatky k Zmluve pre ich písomné schválenie osobám oprávneným 
zaväzovať strany (štatutárnym orgánom), odovzdať, resp. prevziať Dielo alebo jeho časti. Ďalej bude 
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poskytovať profesionálnu a rýchlu komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a bude mať nevyhnutné 
odborné znalosti aj právomoci zaväzovať zmluvnú stranu, ktorá ho menovala. Projektový manažér 
nemá právo meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu. Táto právomoc prislúcha výlučne štatutárnym 
zástupcom zmluvných strán resp. osobám výslovne splnomocneným na takéto konanie v mene 
zmluvnej strany. V prípade zmeny osoby Projektového manažéra túto zmenu bez zbytočného 
odkladu oznámi Zhotoviteľovi. 

XV.   Cena za dielo 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej Cene za dielo podľa tejto Zmluvy nasledovne: 

Cena za Dielo Sadzba DPH DPH v EUR Cena za Dielo 

(EUR bez DPH)   (EUR s DPH) 

197 000,00 € 20% 39 400,00 € 236 400,00 € 
    
(ďalej „Cena za dielo“). 
 

15.2 Cena podľa tohto článku zahŕňa najmä:  
 
a) cenu a náklady vykonania Diela (vrátane dodávky do miesta plnenia ako aj poučenia a/alebo 

zaškolenia obsluhy),  
b) odmenu za poskytnutie licencie/licencií podľa tejto Zmluvy, 
c) cenu za podporu po dobu 4 (štyroch) rokov od odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII ods. 

7.14 tejto Zmluvy, t.j. po dobu (štyroch) 4 rokov počnúc dňom nasledujúcim po dátume podpisu 
„Záverečného akceptačného protokolu“. 

 

15.3 Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že Cena za dielo podľa 
odseku 15.1 tohto článku je cena konečná a pevná a Zhotoviteľ nemá žiadne právo domáhať sa jej 
zvýšenia. 

15.4 Podmienky poskytnutia podpory v zmysle odseku 15.2 písm. c) tohto článku sú ustanovené v 
samostatnej osobitnej zmluve s názvom "Servisná zmluva" uzavretej medzi zmluvnými stranami 
podľa tejto Zmluvy. 

XVI.   Platobné podmienky a fakturácia 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo určenú v čl. XV tejto Zmluvy Objednávateľ uhradí 
Zhotoviteľovi po dohodnutých častiach po akceptácii, resp. prevzatí jednotlivých častí Diela zo strany 
Objednávateľa v súlade s fakturačnými míľnikmi podľa Implementačného plánu na základe faktúry 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany potvrdzujú, že nárok na zaplatenie príslušnej časti ceny za Dielo vznikne 
pri dodržaní ostatných zmluvných ustanovení aj pri čiastočnom plnení Zhotoviteľa.  

16.2 V súlade s odsekom 16.1 sa zmluvné strany dohodli a potvrdzujú, že predpokladom pre vznik nároku 
na zaplatenie ceny za Dielo alebo jej časti je vyhotovenie a podpísanie akceptačného alebo iného 
dohodnutého protokolu zmluvnými stranami.  

16.3 Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi zo strany 
Zhotoviteľa za predpokladu, že faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude 
doručená na adresu Objednávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.  

16.4 Faktúra musí byť vystavená zo strany Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a musí 
spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Súčasťou faktúry musí 
byť odkaz na túto zmluvu s uvedením jej čísla podľa evidencie objednávateľa, názov položky 
„Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva 
(TTODV)“, číslo rozpočtovej položky 1.1.2.1, projekt s názvom „Kompetenčné centrum inteligentných 
technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb“, kód ITMS 26240220072, miesto 
dodania diela Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1.  

16.5 Ku každej faktúre bude priložený originál akceptačného alebo iného dohodnutého protokolu 
podpísaného Projektovými manažérmi oboch zmluvných strán. Každá faktúra (vrátane príloh) musí 
byť doručená Objednávateľovi v troch vyhotoveniach.  
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16.6 Ak nebude faktúra obsahovať všetky stanovené náležitosti a/alebo prílohy alebo v nej nebudú 
uvedené správne údaje alebo nebude doručená Objednávateľovi v stanovenom počte vyhotovení, 
Objednávateľ je oprávnený do 5 dní od jej doručenia ju Zhotoviteľovi vrátiť s upozornením na 
nesprávne a/alebo chýbajúce náležitosti a/alebo údaje. V takomto prípade dohodnutá doba splatnosti 
začne plynúť až od doručenia opravenej (správnej) faktúry Objednávateľovi.  

16.7 Platba odmeny podľa tejto Zmluvy bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v príslušnej faktúre, ak je tento účet iný ako je uvedený v tejto zmluve, pripojí Zhotoviteľ 
vyhlásenie o oprávnení s účtom disponovať. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť odmenu (resp. jej 
časť) sa bude považovať za splnenú odpísaním danej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa.  

XVII.   Riadenie projektu 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zriadia Riadiaci výbor, ktorého hlavného úlohou je riadenie plnenia 
tejto Zmluvy.  

17.2 Riadiaci výbor bude pozostávať z 5 členov, pričom 3 členov menuje Objednávateľ a 2 členov menuje 
Zhotoviteľ. Predseda Riadiaceho výboru projektu bude menovaný Objednávateľom spomedzi jeho 
zástupcov. Riadiaci výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých svojich členov. Rozhodnutia 
Riadiaceho výboru sú pre zmluvné strany záväzné.  

17.3 Riadiaci výbor menuje pracovné skupiny pre riešenie jednotlivých častí Diela, pričom jeho členmi sú 
automaticky Projektoví manažéri za každú zmluvnú stranu určení pre operatívne riadenie 
projektových úloh. Pracovné skupiny budú vytvárané na podporu vykonania jednotlivých častí Diela.  

17.4 Zodpovednosťou Riadiaceho výboru je najmä sledovať napredovanie, schvaľovať a autorizovať 
zmeny pre konkrétne časti Diela a požadovanú štruktúru dokumentácie k realizovanému plneniu 
Zmluvy. Akékoľvek problémy, ktoré môžu ohroziť úspešnosť, projektu alebo bezproblémové 
pokračovanie ktorejkoľvek s ním spojených činností(zmeny technických prostriedkov, programového 
vybavenia alebo organizačné zmeny a pod.) musia byť oznámené Riadiacemu výboru.  

17.5 Projektoví manažéri budú plniť nasledujúce hlavné úlohy:  

a) organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy,   
b) koordinovať činnosť zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy,   
c) informovať na vyžiadanie zmluvnej strany o postupe plnenia tejto Zmluvy,   
d) kontrolovať priebeh a postup plnenia tejto Zmluvy,   
e) iné kompetencie zverené touto Zmluvou.  

XVIII.   Zmluvná pokuta 

18.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa tejto Zmluvy vzniká Objednávateľovi za 
každý začatý deň omeškania nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa vo výške 
0,05 % z ceny časti Diela dotknutej omeškaním. V prípade ak sa omeškanie dotýka viacerých častí 
Diela alebo celého Diela, zmluvná pokuta bude určená zo súčtu cien všetkých dotknutých častí Diela, 
resp. z ceny za celé Dielo.  

XIX.   Ukončenie zmluvy 

19.1 Táto Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením zo strany tej 
zmluvnej strany, ktorej to umožňuje zákon alebo táto Zmluva a výlučne z dôvodov, ktoré stanovuje 
zákon alebo táto Zmluva.  

19.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Objednávateľ je v omeškaní s platením 
svojich peňažných záväzkov a toto omeškanie trvá po dobu dlhšiu než 45 dní po písomnom 
upozornení zo strany Zhotoviteľa.  

19.3 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je zrejmé, že Dielo nebude z dôvodov výlučne na 
strane Zhotoviteľa včas zhotovené alebo nebude vykonané riadne, ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani 
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po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany Objednávateľa s poskytnutím dodatočne 
primeranej lehoty na plnenie.  

19.4 Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je zrejmé, že Dielo nebude z dôvodov výlučne na 
strane Objednávateľa včas hotové alebo nebude vykonané riadne, ak Objednávateľ neurobí nápravu 
ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím dodatočne 
primeranej lehoty na plnenie.  

19.5 Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany informácií, voľby práva a 
riešenia sporov.  

19.6 Odstúpením od Zmluvy niektorej zo zmluvných strán sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia 
druhej zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

XX.   Mlčanlivosť  

20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
 

a) dodržiavať ochranu údajov a záväzok mlčanlivosti o akýchkoľvek a všetkých údajoch, s ktorými 
počas výkonu prác pre Objednávateľa prišiel do styku;  

b) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác pre Objednávateľa 
prišiel do styku a nevyužívať ich pre osobnú potrebu, pre akékoľvek potreby zverejnenia, 
poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k 
Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh.  

 
20.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov a/alebo 

subdodávateľov realizujúcich predmet plnenia Zmluvy dodržiavanie povinností podľa odseku 20.1, a 
to aj po skončení ich pracovného alebo služobného pomeru alebo iného vzájomného zmluvného 
vzťahu. Uvedenú povinnosť sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti 
zo strany príslušného zamestnanca a/alebo subdodávateľa.  

20.3 Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na také dokumenty a informácie, u ktorých bude preukázané, že 
sú alebo sa stali všeobecne známymi, bez zavinenia Zhotoviteľa.  

XXI.   Oznamovanie a vzájomná komunikácia 

21.1 Akékoľvek oznámenia a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane 
musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku, a doručené druhej zmluvnej strane formou 
doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne na nasledovné 
adresy:  

Pre Objednávateľa:  
STU v Bratislave 
Vazovova 5, Bratislava 
Ing. Milan Belko, PhD. 
Tel.: 00421 917 669 012 ................... 
E-mail: milan.belko@stuba.sk 
 
Pre Zhotoviteľa:  
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. 
Drobného 27, 841 01 Bratislava 42 
Ing. Ľubomír Jurica  
Tel.:  +421 905 620 732   
E-mail:  lubomir.jurica@avispro.sk 

 

21.2 Akýkoľvek súhlas, schválenie alebo rozhodnutie vyžadované alebo predpokladané podľa tejto 
Zmluvy bude uskutočnené v písomnej podobe a podpísané príslušnou zmluvnou stranou, resp. 
oboma zmluvnými stranami ak to vyplýva z kontextu daného dokumentu.  

21.3 Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, trvalého pobytu alebo inú adresu 
adresáta, uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne 
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oznámi druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené v deň nasledujúci po skončení 
lehoty na doručenie.  

XXII.   Záverečné ustanovenia 

22.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov), zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

22.2 Prípadné spory a nedorozumenia , ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť 
predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany 
nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi 
zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi. 

22.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami 
akéhokoľvek iného dokumentu týkajúceho sa predmetu tejto zmluvy majú prednosť a platia 
ustanovenia tejto zmluvy a to i v prípade, že by to takýto dokument vylučoval.  

22.4 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve, vrátane zmien a dodatkov jej príloh, sú platné a účinné len vtedy, ak 
sú vyhotovené v písomnej forme, podpísané oboma stranami a výslovne sa odvolávajú na túto 
Zmluvu.  

22.5 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stratia platnosť, zostávajú ostatné týmto nedotknuté. 
Neúčinné ustanovenie sa nahradí takým, ktoré zodpovedá alebo bude čo najbližšie pôvodnému 
zámeru. 

22.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bez súhlasu objednávateľa nedá do zálohu a ani nepostúpi svoju peňažnú 
pohľadávku vzniknutú z tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

22.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou objednávateľa 
zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, a to 
v zmysle zákona č. 546/2010 Z .z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 
2011. 

22.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
potvrdenie toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 
podpísali.  

22.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom číslovaných písomných dodatkov, 
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

22.10 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ 
dostane štyri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.  

22.11 Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy:  

a. Príloha č.1:  Opis predmetu zákazky 
b. Príloha č.2:  Licencia 
c. Príloha č.3:  Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 

 
 
 

 V Bratislave dňa V Bratislave dňa 20.03.2015 
    
 Za Objednávateľa: 

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

 Za Zhotoviteľa: 
 
 
.................................................... 

 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.            Ing. Ľubomír Jurica 
                   rektor                     konateľ 
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PRÍLOHA Č.1 ZMLUVY:  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

I.   Úvodné informácie k opisu predmetu zákazky 

 
1.1 Predmetom zákazky je “Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a 

ochrany duševného vlastníctva“. 

1.2 Predmetom zákazky je príprava, vytvorenie, implementácia, sprístupnenie a zabezpečenie 
použiteľnosti pre „Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany 
duševného vlastníctva (TTODV)“ - multilicencia na všetky typy prístupov a pre všetkých 
pracovníkov zapojených do Kompetenčného centra, plne integrovaný do systémov STU, podpora a 
servis na 4 roky, vrátane minimálne 2 upgrade verzie počas trvania projektu na základe 
priebežných potrieb v projekte. 

II.   Opis predmetu zákazky - Príprava, vytvorenie, implementácia, sprístupnenie a 
zabezpečenie použiteľnosti 

2.1 Predmetom zákazky je dodanie komplexného software na správu procesov riadenia duševného 
vlastníctva (TTODV), aktívnu správu údajov, manažment dokumentov a CRM.  

2.2 Predmet obstarávania bude slúžiť na efektívne riadenie procesov a dokumentácie vychádzajúcich 
z nasledovných zákonov:  

a. 435/2001 Z. z. - Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)  

b. 517/2007 Z. z. - Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

c. 444/2002 Z. z. - Zákon o dizajnoch  

d. 495/2008 Z. z. - Zákon o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za 
udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku 
za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na 
ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

e. 506/2009 Z. z. - Zákon o ochranných známkach  

f. 146/2000 Z. z. - Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov  

g. 395/2002 Z. z. - Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  

h. 525/2011 Z.z. - Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na 
správu registratúry  

i. 305/2013 Z. z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

III.   Cieľ 

3.1 Hlavným  cieľom  je  elektronizácia  procesov  riadenia  duševného  vlastníctva  pre  potreby  STU  
v Bratislave.  
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3.2 Cieľom je vybudovať komplexný informačný systém plne integrovaný s ostatnými systémami STU 
pre všetkých pracovníkov zapojených do Kompetenčného centra.  

IV.   Súčasný stav 

4.1 Na zabezpečenie účelu predmetu zákazky sa v súčasnosti nepoužíva žiadny informačný systém. 

V.   Navrhovaný stav 

5.1 Cieľom je vybudovanie jednotlivých vzájomne prepojených modulov vychádzajúcich z potreby 
pokrytia legislatívnych potrieb správy procesov riadenia duševného vlastníctva.  

5.2 Cieľové riešenie musí byť plne integrované na elektronický systém správy registratúry STU podľa 
aktuálne platnej legislatívy, ktorý slúži ako primárny správca dokumentov v elektronickej podobe a 
súčasne ako rozhranie na komunikáciu s modulmi Ústredného portálu verejnej správy. Podrobná 
špecifikácia bude predmetom návrhu konkrétneho riešenia v rámci analytickej časti realizácie 
projektu. 

5.3 Cieľové riešenie musí byť plne integrované do ďalších systémov STU najmä na Akademický 
informačný systém (AIS). Podrobná špecifikácia bude predmetom návrhu konkrétneho riešenia v 
rámci analytickej časti realizácie projektu.  

5.4 Cieľové riešenie musí spĺňať požadované vlastnosti a charakteristiky. Podrobná špecifikácia bude 
predmetom návrhu konkrétneho riešenia v rámci analytickej časti realizácie projektu. K 
požadovaným vlastnostiam a charakteristikám patrí najmä:  

a. centralizácia správy záznamov a dokumentov - jednoznačná centrálna evidencia a procesné 
spracovanie dokumentov vrátane potrebných súvisiacich dokumentov,  

b. dokumenty budú ukladané v registratúre v súlade so zákonom a Vyhláškou o archívoch a 
správe registratúry – t.j. zákona č. 395/2002 Z.z.,  

c. dokumenty, ktoré navzájom súvisia, sú spojené v spise. Vybavené a schválené dokumenty 
(záznamy) a spisy sa ukladajú do registratúry,  

d. požaduje sa podpora okrem spracovania písomností aj pre riadiacu činnosť v KC. Vedúci 
môžu prideľovať a kontrolovať prácu svojich podriadených a stav vybavenia dokumentov,  

e. sofistikované a rýchle vyhľadávanie informácií.  

VI.   Komponenty predmetu obstarávania pre aktívnu správu údajov budú tvoriť 
nasledovné moduly 

a. Modul - Oznámenia pôvodcov o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva 

b. Modul - Prevzaté práva  

c. Modul - Žiadosti o udelenie patentu na vynález, žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra, 
žiadosti o zápis dizajnu do registra  

d. Modul - Prihlášky do zahraničia  

e. Modul - Komercializácia  

f. Modul - Ochranné známky  

g. Modul - Topografie polovodičových výrobkov 
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VII.   Komponenty predmetu obstarávania pre manažment dokumentov a CRM budú tvoriť 
nasledovné moduly 

 
a. Modul - Prepojenie na správu registratúry - dokumenty  

b. Modul - Prepojenie na správu registratúry - kontakty  

c. Modul - Prepojenie na správu registratúry - externá komunikácia  

d. Modul - Workflow  

e. Modul - Reporty  

VIII.   Špecifikácia modulov 

8.1 Modul - Oznámenia pôvodcov o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva  

Modul pre rozhodovací proces pri uplatnení si práva na riešenie (§ 11 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. 
z.), práva na ochranu úžitkovým vzorom (§ 11 ods. 3 zákona č. 517/2007 Z. z.), práva na dizajn (§ 
12 ods. 3 zákona č. 444/2002 Z. z.). 

Modul na základe písomného podania pôvodcu načítaného zo systému elektronickej správy 
registratúry umožní evidenciu dokumentácie potrebnej na posúdenie diela.  

Modul na základe využitia komponentov manažmentu dokumentov a CRM zabezpečí:  

 správnu evidenciu súvisiacich záznamov v elektronickej správy registratúry STU,  

 oficiálnu komunikáciu s pôvodcom prostredníctvom elektronickej správy registratúry STU,  

 vytvorenie schvaľovacieho konania pre uplatnenie práva na riešenie,  

 sprístupnenie dokumentácie vybraným užívateľom,  

 možnosť tvorby reportov nad evidovanými dátami. 
 

8.2 Modul - Prevzaté práva na riešenie, práva na ochranu úžitkovým vzorom, práva na dizajn 

Modul umožní správu prevzatých práv na riešenie. Primárnym cieľom modulu je evidencia 
prevzatých práv a zabezpečenie vyplatenia odmeny pôvodcom.  

Modul na základe využitia komponentov manažmentu dokumentov a CRM zabezpečí:  

 správnu evidenciu súvisiacich záznamov v elektronickej správe registratúry STU,  

 oficiálnu komunikáciu s pôvodcom prostredníctvom elektronickej správy registratúry STU,  

 pripomenutia vyplatenia primeraných odmien,  

 možnosť tvorby reportov nad evidovanými dátami.  
 

8.3 Modul - Žiadosti o udelenie patentu na vynález, žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra, 
žiadosti o zápis dizajnu do registra  

Modul umožní komplexnú evidenciu procesov, dokumentov, nákladov, lehôt súvisiacich s 
komunikáciou s Úradom priemyselného vlastníctva pre žiadosti o udelenie patentu na vynález, 
žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra, žiadosti o zápis dizajnu do registra.  

Modul má primárne za cieľ:  
 

 uloženie kópií všetkých dokumentov v súvislosti s podanými žiadosťami,  

 monitoring zaplatených poplatkov,  

 monitoring a organizáciu platenia správnych poplatkov pre jednotlivé typy žiadostí a ich 
udržiavacie poplatky. 

 
Na základe dátumu podania žiadosti je potrebné pre jednotlivé typy žiadostí sledovať 
termíny platenia udržiavacích poplatkov, iniciovať schvaľovacie konanie pre pokračovanie 
v platení za udržiavací poplatok. Pre sledovanie platenia správnych poplatkov slúži 
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číselník určujúci lehoty a sadzby pre jednotlivé typy žiadostí. 
 

 monitoring výnosov z jednotlivých žiadostí,  

 sledovať komunikáciu s úradom priemyselného vlastníctva pri samotnej žiadosti a aj v 
rámci platenia udržiavacích poplatkov.  

 
Modul na základe využitia komponentov manažmentu dokumentov a CRM zabezpečí: 

 správnu evidenciu súvisiacich záznamov v elektronickej správe registratúry STU,  

 oficiálnu komunikáciu s úradom priemyselného vlastníctva prostredníctvom elektronickej 
správy registratúry STU,  

 pripomenutia termínov pre platenie udržiavacích poplatkov,  

 vytvorenie schvaľovacie konania pre pokračovaní v platení udržiavacích poplatkov,  

 možnosť tvorby reportov nad evidovanými dátami.  

 

8.4 Modul - Prihlášky do zahraničia  

Modul umožní evidenciu všetkých dokumentov v súvislosti s podanou prihláškou a monitoring 
zaplatených poplatkov.  

Modul na základe využitia komponentov manažmentu dokumentov a CRM zabezpečí:  

 správnu evidenciu súvisiacich záznamov v elektronickej správe registratúry STU,  

 možnosť tvorby reportov nad evidovanými dátami.  

 

8.5 Modul – Komercializácia  

Modul umožní evidenciu oslovených firiem k jednotlivým žiadostiam, sledovanie nákladov na 
poplatky v iných moduloch a sledovanie nákladov na iné poplatky napr. za služby patentovým 
zástupcom.  

Modul na základe využitia komponentov manažmentu dokumentov a CRM zabezpečí:  

 správnu evidenciu súvisiacich záznamov v elektronickej správe registratúry STU,  

 možnosť tvorby reportov nad evidovanými dátami.  
 

8.6 Modul - Ochranné známky  

 
Modul umožní evidenciu ochranných známok a monitoring ich platnosti.  

Modul na základe využitia komponentov manažmentu dokumentov a CRM zabezpečí:  

 správnu evidenciu súvisiacich záznamov v elektronickej správe registratúry STU,  

 možnosť tvorby reportov nad evidovanými dátami.  

 

8.7 Modul - Topografie polovodičových výrobkov  

 
Modul umožní evidenciu chránených  topografií polovodičových výrobkov. 

Modul na základe využitia komponentov manažmentu dokumentov a CRM zabezpečí:  

 správnu evidenciu súvisiacich záznamov v elektronickej správe registratúry STU,  

 možnosť tvorby reportov nad evidovanými dátami.  

 

8.8 Modul - Prepojenie na správu registratúry – dokumenty  

 
Modul zabezpečí správnu evidenciu dokumentov ako záznamov v elektronickej správe registratúry.  

 

8.9 Modul - Prepojenie na správu registratúry – kontakty  
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Modul zabezpečí využitie kontaktov evidovaných pomocou elektronickej správy registratúry. 
Primárne sa jedná o možnosť elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu 
verejnej správy (ÚPVS) a získavanie kontaktných údajov z modulu ÚPVS - Identity and access 
management.  

 

8.10 Modul - Prepojenie na správu registratúry - externá komunikácia  

Modul zabezpečí oficiálnu komunikáciu s externými subjektmi, ktorá musí byť povinne evidovaná 
elektronickej správe registratúry STU. Primárnym cieľom je, aby povinnosti evidovať registratúrne 
záznamy, spisy, ich elektronické doručovanie prostredníctvom ÚPVS a ďalšie úlohy vyplývajúce so 
súvisiacich zákonov boli automatizované. Teda aby vykonávaním jednotlivých úkonov v ostatných 
moduloch TTODV boli automatizovane zapísané príslušné záznamy v elektronickej správe 
registratúry STU.  

 

8.11 Modul - Workflow  

 
Modul workflow slúži na manažovanie participujúcich osôb k evidovaným záznamom v iných 
moduloch TTODV. Modul umožní evidenciu stavu záznamov z iných modulov TTODV v zmysle 
prebiehajúceho procesného postupu. Jednotlivé stavy umožnia definovať užívateľov, ktorí sa 
daného procesného postupu zúčastňujú, získavajú práva pre nahliadnutie evidovaných dát, 
dostávajú možnosť schvaľovania resp. zamietania daného stavu procesného postupu.  

 

8.12 Modul - Reporty  

 
Modul reporty slúži na generovanie online analytických reportov z ostatných modulov TTODV. 
Modul musí umožniť generovanie reportov na základe OLAP technológie.  

IX.   Špecifikácia nárokov na hardvérové a softvérové požiadavky  prevádzky systému: 

 
9.1 Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa vypracovanie špecifikácie nárokov na hardvérové a 

softvérové požiadavky prevádzky systému. 

9.2 Objednávateľ nepožaduje od zhotoviteľa dodávku HW. 

X.   Licencie 

 
10.1 Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa dodávku všetkých potrebných licencií pre dodané riešenie. 

XI.   Inštalačné práce 

11.1 Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa inštaláciu a konfiguráciu dodaného SW a integráciu do 
existujúcej infraštruktúry Objednávateľa. 
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XII.   Časový harmonogram 

12.1 Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa dodanie predmetu zákazky podľa nižšie stanoveného 
harmonogramu, kde obdobie definované pri jednotlivých aktivitách projektu sa počíta od podpisu 
zmluvy. 

Hlavné aktivity Ukončenie realizácie aktivity 

Analýza a Funkčná špecifikácia TTODV  Najneskôr  do 3 mesiacov od podpísania zmluvy 

Implementácia TTODV  Najneskôr  do 3 mesiacov od podpísania zmluvy 

Testovanie TTODV  Najneskôr  do 3 mesiacov od podpísania zmluvy 

Nasadenie TTODV  3 mesiacov od podpísania zmluvy 

Servis a podpora  Po dobu 4 rokov od dodania TTODV 
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PRÍLOHA Č.2 ZMLUVY:  LICENCIA 

 

LICENČNÉ PODMIENKY 
 

Ak bude v rámci plnenia predmetu Zmluvy vytvorené zo strany Zhotoviteľa autorské dielo, Zmluvné strany sa 
dohodli, že takéto autorské dielo je vytvorené ako spoločné dielo podľa § 10 (a ustanovení súvisiacich) 
zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon, pričom platí, že Objednávateľ je osobou, pod vedením ktorej 
spoločné dielo vzniklo. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť súhlas všetkých prípadných ďalších autorov s 
využitím ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení Autorského diela, a to bez ohľadu na to či sa 
jedná o jeho zamestnancov alebo dodávateľov. 

I.   Vymedzenie pojmov  

1.1 V tomto dokumente majú tieto pojmy nasledujúci význam:  

a) „licencia“ je licencia poskytovaná podľa Zmluvy   
b) „pôvodné dielo alebo počítačový program“ je počítačový program rozširovaný a/alebo 

poskytovaný poskytovateľom licencie na základe tejto licencie, dostupný v zdrojovom kóde a 
prípadne aj v strojovom kóde,   

c) „odvodené diela“ sú diela alebo počítačové programy založené na pôvodnom diele alebo jeho 
úpravách, ktoré môže vytvoriť nadobúdateľ licencie. Táto licencia neurčuje rozsah úprav 
pôvodného diela alebo závislosti na pôvodnom diele, ktoré sa vyžadujú na účely zatriedenia 
diela ako odvodeného diela; tento rozsah sa stanovuje autorským právom platným v Slovenskej 
republike,   

d) „dielo“ je pôvodné dielo a/alebo diela od neho odvodené,   
e) „zdrojový kód“ je pre človeka čitateľná forma diela najvhodnejšia pre štúdium a úpravy,   
f) „strojový kód“ je akýkoľvek kód, ktorý bol vo všeobecnosti zostavený, a to s cieľom, aby ho 

počítač spracoval ako program,  
g) „poskytovateľ licencie“ je zhotoviteľ definovaný v Zmluve,   
h) „spracovateľ(-lia)“ je/sú fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá upraví dielo podľa tejto 

licencie, alebo ktorá sa iným spôsobom podieľa na vytvorení odvodeného diela,  
i) „nadobúdateľ licencie“ je objednávateľ definovaný v Zmluve,   
j) „rozširovanie a/alebo poskytovanie“: akýkoľvek úkon predaja, odovzdania, požičania, nájmu, 

rozširovania, poskytnutia, prenášania alebo sprístupnenia rozmnoženín diela iným spôsobom, v 
režime on-line alebo off-line, alebo poskytnutia prístupu k jeho základným funkciám v prospech 
ktorýchkoľvek tretích fyzických alebo právnických osôb.  

II.   Rozsah práv udelených touto licenciou  

2.1 Poskytovateľ licencie týmto na obdobie platnosti ochrany autorských práv k pôvodnému dielu udeľuje 
objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie celosvetovú, bezodplatnú, nevýhradnú licenciu, s 
možnosťou ďalšieho sublicencovania, na nasledovné použitie:  
 
 používať dielo za akýchkoľvek okolností a akýmkoľvek spôsobom,  

 zhotoviť rozmnoženinu diela,  

 upraviť pôvodné dielo a vytvoriť odvodené dielo založené na pôvodnom diele,  

 uskutočniť verejný prenos vrátane práva sprístupniť alebo vystaviť dielo alebo jeho rozmnoženiny 
na verejnosti a prípadne verejné vykonanie diela,  

 rozširovať dielo alebo jeho rozmnoženiny,  

 požičať alebo prenajať dielo alebo jeho rozmnoženiny,  

 sublicenciou poskytnúť práva k dielu alebo jeho rozmnoženinám.  
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2.2 Tieto práva (t.j. práva podľa tohto článku) sa môžu uplatniť na akýchkoľvek v súčasnosti známych 
alebo v budúcnosti objavených médiách, nosičoch a formátoch, pokiaľ to umožňuje aplikovateľné 
právo.  

2.3 V krajinách, v ktorých sa uplatňujú osobnostné práva, sa poskytovateľ licencie vzdáva výkonu svojich 
osobnostných práv, v zákonom povolenom rozsahu, s cieľom umožniť uplatnenie licencie na vyššie 
uvedené majetkové práva.  

2.4 Poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi licencie súhlas na bezodplatné, nevýhradné využitie 
patentov, ktorých majiteľom je poskytovateľ licencie, v rozsahu potrebnom na využitie práv k dielu 
udelených touto licenciou.  

III.   Poskytnutie zdrojového kódu  

3.1 Poskytovateľ licencie môže poskytnúť dielo buď vo forme zdrojového kódu, alebo v strojovom kóde. Ak 
sa dielo poskytuje v strojovom kóde, poskytovateľ licencie poskytne navyše ku každej ním rozširovanej 
rozmnoženine diela strojovo čitateľnú rozmnoženinu zdrojového kódu diela, alebo v oznámení za 
doložkou o autorských právach pripojenou k dielu uvedie zdroj, kde je tento zdrojový kód ľahko a voľne 
dostupný počas celého obdobia, kedy poskytovateľ licencie rozširuje a/alebo poskytuje dielo.  

IV.   Obmedzenia autorských práv 

4.1 Žiadne ustanovenie tejto licencie nemá za cieľ zbaviť nadobúdateľa licencie výhod vyplývajúcich z 
akýchkoľvek výnimiek alebo obmedzení výhradných práv nositeľov práv k pôvodnému dielu alebo 
počítačovému programu, zo zániku týchto práv alebo z iných uplatniteľných obmedzení týchto práv. 

V.   Povinnosti nadobúdateľa licencie 

5.1 Udelenie práv podľa tejto licencie podlieha určitým obmedzeniam a povinnostiam, ktoré sa ukladajú 
nadobúdateľovi licencie. Ide o tieto povinnosti:  
 
a) Právo na zachovanie označení: nadobúdateľ licencie zachová nedotknuté všetky doložky o 

autorských právach, patentoch alebo ochranných známkach a všetky doložky, ktoré sa 
vzťahujú na licenciu a vylúčenie záruky. Nadobúdateľ licencie musí do každej ním/ňou 
rozširovanej a/alebo poskytovanej rozmnoženiny diela zahrnúť kópiu takýchto doložiek, ako aj 
kópiu tejto licencie. Nadobúdateľ licencie musí akékoľvek odvodené dielo doplniť zreteľnou 
doložkou uvádzajúcou, že dielo bolo upravené a dátum úpravy.   

b) Doložka nezmeniteľnosti podmienok („Copyleftclause“): Ak nadobúdateľ licencie rozširuje 
a/alebo poskytuje rozmnoženiny pôvodného diela alebo odvodených diel založených na 
pôvodnom diele, takéto rozširovanie a/alebo poskytovanie sa uskutoční podľa podmienok tejto 
licencie. Nadobúdateľ licencie (ktorý sa stáva poskytovateľom licencie) nemôže k dielu alebo 
odvodenému dielu ponúkať alebo ukladať doplňujúce podmienky, ktoré menia alebo obmedzujú 
podmienky tejto licencie.   

c) Doložka zlučiteľnosti: Ak nadobúdateľ licencie rozširuje a/alebo poskytuje odvodené diela 
alebo ich rozmnoženiny založené tak na pôvodnom diele, ako aj na inom diele licencovanom na 
základe zlučiteľnej licencie, takéto rozširovanie a/alebo poskytovanie sa môže uskutočniť podľa 
podmienok takejto zlučiteľnej licencie. Na účely tejto doložky sa za „zlučiteľnú licenciu” 
považujú licencie: GNU GeneralPublic License (GNU GPL) v. 2, Open Software License (OSL) 
v. 2.1, v. 3.0, Common Public License v. 1.0, EclipsePublic License v. 1.0, Cecill v. 2.0. Ak sú 
povinnosti nadobúdateľa licencie podľa zlučiteľnej licencie v rozpore s jeho/jej povinnosťami 
podľa tejto licencie, sú rozhodujúce povinnosti vyplývajúce zo zlučiteľnej licencie.   

d) Poskytovanie zdrojového kódu: Pri rozširovaní a/alebo poskytovaní rozmnoženín diela 
poskytne nadobúdateľ licencie strojovo čitateľnú rozmnoženinu zdrojového kódu diela alebo 
uvedie zdroj, kde je tento zdrojový kód ľahko a voľne dostupný počas celého obdobia, kedy 
nadobúdateľ licencie rozširuje a/alebo poskytuje dielo.   

e) Právna ochrana: Touto licenciou sa neudeľuje povolenie na použitie obchodných mien, 
ochranných známok, ochranných známok pre služby alebo označení poskytovateľa licencie, i 
ba ak si to vyžaduje ich primerané a obvyklé použitie pri opise pôvodu diela a reprodukovaní 
obsahu doložky o autorských právach.  
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VI.   Reťazec autorstva  

6.1 Pôvodný poskytovateľ licencie zaručuje, že je oprávneným nositeľom autorského práva alebo 
nadobúdateľom licencie k pôvodnému dielu, ktoré je predmetom tejto licencie, a že má právo udeliť 
túto licenciu.  

6.2 Každý spracovateľ zaručuje, že je oprávneným nositeľom autorského práva k úpravám, ktoré pridal k 
dielu, alebo nadobúdateľom licencie k týmto úpravám, a že má právo udeliť túto licenciu. Vždy, keď 
objednávateľ ako nadobúdateľ licencie prijme podmienky tejto licencie, udeľujú mu podľa podmienok 
tejto licencie pôvodný poskytovateľ licencie a každý nasledujúci spracovateľ licenciu k tomu, čím na 
dielo prispeli.  

VII.   Vylúčenie záruky  

7.1 Toto dielo je dielom vo vývoji, ktoré je neustále vylepšované množstvom spracovateľov. Nie je 
ukončeným dielom, a preto môže obsahovať vady alebo logické chyby v programe príznačné pre tento 
druh vývoja počítačového programu. Z týchto dôvodov sa dielo podľa tejto licencie poskytuje „ako stojí 
a leží” a bez akýchkoľvek záruk týkajúcich sa diela, okrem iného bez záruk za obchodovateľnosť, 
vhodnosť na konkrétny účel, neexistenciu vád a chýb, presnosť, neexistenciu porušenia práv 
duševného vlastníctva iných ako autorských práv uvedených v článku VI tejto licencie. Toto vylúčenie 
záruky je podstatnou súčasťou tejto licencie a podmienkou pre udelenie akýchkoľvek práv k dielu.  

7.2 Ustanovenia odseku 7.1 vyššie sa nepoužijú na vzťah zhotoviteľa ako poskytovateľa licencie a 
objednávateľa ako nadobúdateľa licencie, pričom oblasť záruky a/alebo zodpovednosti za vady a 
nároku z vád a súvisiace otázky sú upravené v Zmluve, ktorá má prednosť pred ustanoveniami tejto 
prílohy. 

VIII.   Vylúčenie zodpovednosti  

8.1 S výnimkou prípadov úmyselného protiprávneho konania alebo škôd priamo spôsobených fyzickým 
osobám, poskytovateľ licencie v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, 
materiálne alebo morálne škody akéhokoľvek druhu, ktoré vyplývajú z licencie alebo použitia diela, 
najmä za poškodenie dobrého mena („goodwill“), zastavenie prác, zlyhanie alebo nesprávne 
fungovanie počítača, stratu údajov alebo akúkoľvek škodu obchodnej povahy, a to aj v prípade, ak 
poskytovateľ licencie bol na možnosť takejto škody upozornený. Poskytovateľ licencie však zodpovedá 
podľa právnych predpisov o zodpovednosti za vadné výrobky, v rozsahu, v akom sa takéto predpisy 
vzťahujú na dielo.  

8.2 Ustanovenia odseku 8.1 vyššie sa nepoužijú na vzťah zhotoviteľa ako poskytovateľa licencie a 
objednávateľa ako nadobúdateľa licencie, pričom oblasť zodpovednosti a súvisiace otázky sú 
upravené v Zmluve, ktorá má prednosť pred ustanoveniami tejto prílohy. 

IX.   Dodatočné dohody  

9.1 Počas rozširovania pôvodného diela alebo odvodených diel sa môže nadobúdateľ licencie rozhodnúť 
uzatvoriť dodatočnú dohodu o poskytnutí, a to aj za odplatu, akceptácie podpory, záruky, odškodnenia 
alebo ďalších záväzkov zo zodpovednosti a/alebo služieb, zlučiteľných s touto licenciou. Pri preberaní 
takýchto povinností však nadobúdateľ môže konať len vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
a nie v mene pôvodného poskytovateľa licencie alebo akéhokoľvek ďalšieho spracovateľa, a len ak 
nadobúdateľ dá súhlas, že odškodní, bude brániť v súdnom konaní a zabezpečí, aby žiadneho 
spracovateľa nezaťažili prípadné záväzky zo zodpovednosti alebo nároky uplatnené voči takémuto 
spracovateľovi, vyplývajúce zo skutočnosti, že nadobúdateľ prijal akúkoľvek takúto záruku alebo 
dodatočnú zodpovednosť.  
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X.   Informácie pre verejnosť  

10.1 V prípadoch akéhokoľvek rozširovania a/alebo poskytovania diela využitím prostriedkov elektronickej 
komunikácie nadobúdateľom (napríklad ponukou na stiahnutie diela zo vzdialeného miesta) musí 
distribučný kanál alebo médium (napríklad webová stránka) poskytnúť verejnosti aspoň informácie 
požadované príslušnými právnymi predpismi, týkajúce sa poskytovateľa licencie, licencie a spôsobu 
ako k nej nadobúdateľ licencie získa prístup, ako ju môže uzatvoriť, uložiť a reprodukovať.  

XI.   Ukončenie licencie  

11.1 Licencia a práva udelené na jej základe bez ďalšieho zaniknú v prípade akéhokoľvek podstatného 
porušenia podmienok tejto licencie nadobúdateľom licencie, ak takéto porušenie neodstránil ani v 
primeranej lehote (nie kratšej ako 30 dní) na to písomne poskytnutej poskytovateľom licencie. Týmto 
zánikom nezaniknú licencie žiadnych osôb, ktoré získali dielo od nadobúdateľa licencie podľa tejto 
licencie za podmienky, že takéto osoby budú v plnom rozsahu dodržiavať podmienky tejto licencie.  

XII.   Rôzne  

12.1 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku IX., licencia predstavuje úplnú dohodu medzi stranami 
vo vzťahu k dielu tvoriacemu predmet tejto licencie. Ak je podľa aplikovateľného práva akékoľvek 
ustanovenie tejto licencie neplatné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť a vykonateľnosť 
licencie ako celku. Takéto ustanovenie sa bude vykladať a/alebo sa prepracuje tak, aby sa stalo platné 
a vykonateľné.  
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PRÍLOHA Č.3 ZMLUVY: 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
 

 

 

Zhotoviteľ A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava 42, 
IČO: 31359159, čestne vyhlasuje, že predmet plnenia Zmluvy bude realizovať sám, bez participácie 
subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia. 

 

 

V Bratislave dňa 20.03.2015 

 

 

..................................................................... 
             Ing. Ľubomír Jurica, konateľ  
           štatutárny zástupca zhotoviteľa 


