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SERVISNÁ ZMLUVA 
ku Špecializovanému systému na riadenie procesu transferu technológií a 

ochrany duševného vlastníctva (TTODV) 

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 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“) 
 
 

Poskytovateľ:    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 „poskytovateľ“) 
 
(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 
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. 
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Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej Zmluve: 
 

I.   Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany dňa ......... uzavreli Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu o dodaní „Špecializovaného 

systému na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva" (ďalej aj 
"TTODV"), predmetom ktorej je, okrem iného, dodávka a implementácia špecializovaného systému 
TTODV zo strany Poskytovateľa (ďalej len „ZoD“).  

1.2 Poskytovateľ sa v ZoD ako zhotoviteľ zaviazal poskytovať Objednávateľovi na plnenia podľa ZoD 
záručný servis, ktorý spočíva najmä v bezplatnom odstránení vád plnenia v záručnej dobe v trvaní 24 
mesiacov pokiaľ výrobca príslušnej časti nestanovuje inak. Záručná doba začína plynúť od momentu 
odovzdania a prevzatia diela ako celku formou písomného preberacieho protokolu.  

1.3 Keďže ZoD neupravuje pozáručný servis, údržbu a/alebo podporu riadnej rutinnej prevádzky TTODV, 
Zmluvné strany majú záujem uzavrieť túto Zmluvu a dohodnúť v nej podmienky poskytovania servisu 
TTODV nad rámec ZoD.  

1.4 Pojmy použité v ZoD majú rovnaký význam aj v tejto Zmluve, ak nie je výslovne uvedené inak.  

II.   Definície 

2.1 APV - softvérové aplikácie obsiahnuté v TTODV, vytvorené Poskytovateľom podľa ZoD .  

2.2 SW znamená štandardné programové vybavenie, ku ktorému poskytuje licenciu tretia strana iná ako 
Poskytovateľ a dodané podľa ZoD.  

2.3 Servisný zásah – vykonanie aktivít odborného pracovníka Poskytovateľa poskytujúceho Servisnú 
podporu s cieľom vyriešiť Objednávateľom nahlásenú Vadu.  

2.4 Vada – akákoľvek vada, ktorá sa vyskytla v APV alebo diele podľa ZoD ako takom bez ohľadu na jej 
charakter (záručná/pozáručná/iná vada). Kategorizácia vád na vadu typu A, vadu typu B, a vadu typu 
C je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

2.5 Hotline – je kontaktné telefonické centrum Poskytovateľa, prostredníctvom ktorého Objednávateľ 
nahlasuje vzniknuté Vady a/alebo Poskytovateľ poskytuje rady ku správnemu a efektívnemu 
prevádzkovaniu TTODV.  

2.6 Reakcia - znamená kvalifikovanú reakciu zamestnanca Poskytovateľa, na definovanú Vadu. 
Výsledkom reakcie Poskytovateľa bude návod pre pracovníkov Objednávateľa na odstránenie Vady 
alebo osobný zásah Poskytovateľa priamo u Objednávateľa za účelom odstránenia Vady.  

2.7 Dobou odozvy – sa rozumie časové obdobie medzi časom od okamihu nahlásenia Vady na Hot-line 
Poskytovateľa do okamihu začatia jeho riešenia zo strany Poskytovateľa.  

2.8 Doba dodania workarroundu – sa rozumie časové obdobie medzi nahlásením Vady na Hot-line 
Poskytovateľa do okamihu, keď Poskytovateľ dodá Objednávateľovi aspoň núdzové riešenie Vady 
APV (môže ním byť aj náhradné riešenie s obmedzenou funkcionalitou APV).  

2.9 Doba trvalého vyriešenia – sa rozumie časové obdobie medzi nahlásením Vady na Hot-line 
Poskytovateľa do okamihu, keď je finálne riešenie nasadené do APV Objednávateľa. Do doby trvalého 
vyriešenia sa nezapočítava (i) čas spojený s činnosťami na strane Objednávateľa súvisiacimi s 
testovaním a (ii) čas od akceptácie riešenia Vady do jeho fyzického nasadenia do živej prevádzky zo 
strany Objednávateľa.  

2.10 Človekodeň - je základnou mernou jednotkou pre fakturáciu služieb Poskytovateľa. Množstvo 1 
človekodeň predstavuje: 1 osoba a 8 hodín práce počas prevádzkovej doby počas pracovných dní v 
čase pracovnej doby od 08:00 do 16:00, pričom sa počíta každá aj začatá hodina.  
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III.   Predmet Zmluvy 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi služby zabezpečenia servisnej podpory 
prevádzky APV (ďalej len „Servisná podpora“) v rozsahu podľa Prílohy č.2 tejto zmluvy.  

IV.   Špecifikácia poskytovaných služieb 

4.1 Servisná podpora zahŕňa nasledovné služby:  

a) zaisťovanie zhody s platnou všeobecne záväznou legislatívou SR (aktualizácia APV v závislosti 
od legislatívnych zmien) vyplývajúcou zo Zbierky zákonov SR   

b) Služby hot-line poskytované počas pracovných dní v termíne od 8:00 – 16:00. Služby Hotline 
obsahujú telefonické a online evidovanie požiadaviek a podporu užívateľov pre moduly TTODV,   

c) poskytovanie nových verzií APV – upgrade prednostne formou elektronickým plnením. 

V.   Nahlasovanie Vád APV 

5.1 Objednávateľ je povinný nahlasovať Vady formou nahlásenia Vady e-mailom alebo zadaním Vady do 
helpdeskového systému poskytnutého Poskytovateľom, s uvedeným presného popisu zistenej Vady,  

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje hlásiť Vady len prostredníctvom zamestnancov so zodpovedajúcou 
kvalifikáciou v oblasti informačných technológií.  

5.3 Každá z nahlásených Vád musí byť Poskytovateľom spracovaná. V prípade nesprávne určenej úrovne 
závažnosti Vady môže Poskytovateľ na základe svojho posúdenia kategóriu vady prekvalifikovať.  

VI.   Miesto a čas poskytovania služieb 

6.1 Miestom poskytovania služieb je sídlo Poskytovateľa, pričom služby môžu byť poskytnuté telefónnymi 
konzultáciami alebo zásahom na mieste v priestoroch Objednávateľa, alebo vzdialeným prístupom.  

6.2 Objednávateľ je povinný, vytvoriť pre Poskytovateľa na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy vzdialené 
pripojenie do prostredia TTODV (ďalej len „Vzdialené pripojenie“).  

6.3 V prípade zistenia Vady APV, sa Poskytovateľ zaväzuje vykonávať Servisné zásahy a poskytnúť 
Objednávateľovi služby v lehotách podľa typu Vady, ktoré sú definované v Prílohe č.3 tejto Zmluvy – 
Service Level Agreement (ďalej len „SLA“). Ostatné služby poskytuje Poskytovateľ v lehotách 
dohodnutých s Objednávateľom. 

VII.   Článok 7 – Cena 

7.1 Cena za služby poskytnuté v rámci plnenia tejto Zmluvy je zahrnutá v cene za dielo podľa Zmluvy o 
dielo a licenčnej zmluvy uvedenej v čl. I. ods. 1.1 tejto Zmluvy. Cena podľa tohto článku zahŕňa aj 
odmenu za poskytnutie licencie/licencií podľa čl. VIII. ods. 8.1 tejto Zmluvy. 

VIII.   Autorské práva 

8.1 Ak je predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy dielo, ktoré je autorským dielom podľa zákona č. 
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), okrem prípadu uvedeného v odseku 8.2 tohto 
článku, Poskytovateľ udeľuje k týmto dielam Objednávateľovi oprávnenie ich používať (licenciu) za 
licenčných podmienok stanovených v Prílohe č.6 k tejto Zmluve .  

8.2 V prípade ak je súčasťou plnení podľa tejto Zmluvy dodávka štandardného softvéru a/alebo databázy 
(softvér/databáza, ktoré neboli vyvinuté za účelom plnenia tejto Zmluvy a ktoré sú bežné šírené na 
trhu), Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa licenciu/sublicenciu na použitie 
takéhoto softvéru/databázy vo forme, v ktorej túto licenciu/sublicenciu poskytuje výrobca a/alebo 
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distribútor tohto softvéru/databázy a Objednávateľ je povinný uhradiť mu za to cenu príslušnej licencie 
dohodnutú na základe objednávky Objednávateľa.  

IX.   Zodpovednosť za škodu 

9.1 Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych 
predpisov a tejto Zmluvy. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k 
predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.  

9.2 V prípade, ak jedna zmluvná strana spôsobí druhej zmluvnej strane porušením svojich povinností 
vyplývajúcich pre ňu z tejto Zmluvy akúkoľvek škodu, zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu 
takto spôsobenej škody sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka, pričom zmluvná strana, ktorá škodu spôsobila, bude povinná nahradiť oprávnenej zmluvnej 
strane skutočnú škodu.  

X.   Zodpovednosť za vady poskytnutých služieb 

10.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby budú poskytované kvalitne a tak, aby spĺňali podmienky 
dohodnuté Zmluvnými stranami v tejto Zmluve alebo uvedenými v príslušnej objednávke. Služby majú 
vady v prípade, ak nespĺňajú podmienku uvedenú v predchádzajúcej vete.  

10.2 V prípade, že za vadu služieb zodpovedá Poskytovateľ, Poskytovateľ vadu odstráni na svoje náklady. 
V ostatných prípadoch Poskytovateľ odstráni spôsobené vady na základe požiadavky a na náklady 
Objednávateľa.  

10.3 Poskytovateľ nezodpovedá za vady služieb, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa a/alebo iných subjektov, pokiaľ Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť upozornil Objednávateľa, 
ktorý však na ich použití trval.  

10.4 Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za vady služieb v prípade, ak tieto boli preukázateľne 
spôsobené zavineným konaním Objednávateľa a/alebo tretích osôb pôsobiacich na strane 
Objednávateľa.  

XI.   Práva a povinnosti Zmluvných strán 

11.1 Objednávateľ zabezpečí v nevyhnutnom rozsahu prístup podľa potreby zamestnancom a/alebo 
subdodávateľovi Poskytovateľa do priestorov, v ktorých budú poskytované služby podľa tejto Zmluvy.  

11.2 Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi nevyhnutné informácie a dokumenty podľa požiadaviek 
Poskytovateľa, ktoré sú nevyhnutné pre plnenia tejto Zmluvy.  

XII.   Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

12.1 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.  

12.2 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.  
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12.3 Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť pretrvávajú po dobu 180 dní, nehľadiac na predĺženie lehoty na 
splnenie Zmluvy, ktoré možno Poskytovateľovi z tohto dôvodu udeliť, ktorákoľvek zo Zmluvných strán 
je oprávnená s jednomesačnou výpovednou lehotou zmluvu vypovedať.  

XIII.   Ochrana informácií 

13.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre 
utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na 
ukončenie účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie 
dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sa taktiež zaväzujú, že dôverné 
informácie sprístupnia len tým zamestnancom alebo zástupcom, ktorí k nim musia mať prístup, pretože 
to vyžaduje plnenie tejto Zmluvy, a ktorí sú povinní chrániť ich pred neoprávneným zverejnením. 
Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií u svojich zamestnancov, zástupcov, 
ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. 

13.2 Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe Zmluvné strany iba v rozsahu a za 
podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

13.3 Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli 
niektorou zo Zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto Zmluvy a jej plnenia (najmä 
informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo 
zmluvných strán (najmä obchodné tajomstvo, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych 
výsledkoch, know-how), informácie pre nakladanie pre ktoré je ustanovený právnymi predpismi 
zvláštny režim utajenia (predovšetkým telekomunikačné tajomstvo, štátne tajomstvo, bankové 
tajomstvo, služobné tajomstvo).  

13.4 Za dôverné sa považujú aj také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo zmluvných 
strán označené.  

13.5 Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú:  
 
a) informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich 

ochrany,   
b) informácie, ktoré bola zmluvná strana povinná zverejniť na základe príslušného právneho 

predpisu, alebo na základe príslušného rozhodnutia súdu a/alebo iného orgánu,   
c) informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto Zmluve alebo druhej Zmluvnej 

strane, pokiaľ je Zmluvná strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť,   
d) informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti 

ich ochrany,  
e) informácie nezávisle vyvinuté druhou Zmluvnou stranou.  

XIV.   Ochrana osobných údajov 

14.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovaním služieb Poskytovateľom podľa tejto zmluvy môže 
dôjsť k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb evidovaných v APV a v SW (vrátane jeho 
neskorších verzií).  

14.2 Objednávateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúvané v APV a v SW (vrátane jeho neskorších verzií) a 
spôsob ich získania Objednávateľom neporušuje práva tretích osôb, ako ani žiadne z ustanovení 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).  

14.3 Poskytovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov.  

14.4 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch spracúvaných podľa poverenia a 
to aj po ukončení ich spracúvania. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby každý člen personálu 
poskytovateľa, ktorý príde do styku s osobnými údajmi, zachoval o nich mlčanlivosť a nevyužíval ich na 
iný účel, ako je účel ich spracúvania. 
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XV.   Jazyk zmluvy a komunikácia 

15.1 Objednávateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek 
zmenu svojich kontaktných údajov.  

15.2 Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe Zmluvy, sa 
vyhotovia, pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy 
môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.  

15.3 Dokumenty odoslané druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v tejto Zmluve alebo neskôr 
písomne oznámené, sa považujú za prevzaté druhou Zmluvnou stranou aj v deň odmietnutia prevzatia 
zásielky druhou Zmluvnou stranou vyznačeným poštou a v posledný deň úložnej lehoty zásielky, aj 
keď si ju druhá Zmluvné strana neprevzala.  

15.4 Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu a kontaktné osoby Zmluvných strán sú uvedené v Prílohe 
č. 4 tejto Zmluvy.  

XVI.   Ukončenie Zmluvy 

16.1 Zmluva môže byť ukončená vzájomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy v prípadoch 
stanovených touto Zmluvou alebo z dôvodov ustanovených zákonom a výpoveďou.  

16.2 Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
Zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy ako aj jeho právne účinky sa spravujú podľa ust. § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka.  

16.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:  

a) Poskytovateľ podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy,  
b) Poskytovateľ stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy.  
 

16.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:  
 
a) ak Objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok, napriek písomnej výzve poskytovateľa, ani do 60 

dní odo dňa splatnosti,  
b) ak Objednávateľ opakovane porušil svoje povinnosti zo Zmluvy, alebo  
c) v prípade pozastavenia plnenia Zmluvy, ktoré presiahne 90 dní.  

XVII.   Urovnanie sporov 

17.1 Objednávateľ a Poskytovateľ vynaložia všetko úsilie, aby priateľsky urovnali akýkoľvek spor vzťahujúci 
sa na Zmluvu, ktorý medzi nimi vznikne. 

17.2 V prípade sporu si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia svoje stanovisko k danému sporu a 
akékoľvek riešenie, ktoré považujú za prijateľné. Ak to jedna zo Zmluvných strán považuje za užitočné, 
Zmluvné strany sa stretnú a pokúsia sa daný spor urovnať. Zmluvná strana odpovie na žiadosť druhej 
Zmluvnej strany o mimosúdne urovnanie sporu do 30 dní od prijatia takejto žiadosti. Maximálna lehota 
stanovená na dosiahnutie mimosúdneho urovnania sporu je 120 dní odo dňa prijatia žiadosti o 
mimosúdne urovnanie sporu. 

17.3 Ak sa urovnanie sporu nedosiahne v priebehu 120 dní od pokusu o mimosúdne urovnanie sporu, môže 
sa každá Zmluvná strana obrátiť na príslušný súd.  

XVIII.   Špecifické podmienky 

18.1 Prílohou č.5 tejto Zmluvy je čestné vyhlásenie poskytovateľa, že predmet plnenia bude realizovať sám, 
bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia.  

18.2 V prípade, ak bude mať počas plnenia Zmluvy poskytovateľ záujem uzavrieť Zmluvu so 
subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu plnenia, je povinný rešpektovať 
nasledovné pravidlá:  
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18.2.1 každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona o verejnom 
obstarávaní,  

18.2.2 každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite, ako predávajúci. 

18.3 Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením poskytovateľa, že tento spĺňa podmienky § 26 
ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní musí poskytovateľ 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.  

XIX.   Záverečné ustanovenia 

19.1 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 
pričom plnenie Zmluvy sa začína dňom nasledujúcim po dodaní predmetu ZoD a trvá 4 roky. 

19.2 V prípade potreby je možné po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, platnosť Zmluvy predĺžiť 
na nevyhnutnú dobu.  

19.3 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. 

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

19.5 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. 

19.6 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. 

19.7 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. 

19.8 Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy: 

a. Príloha č.1:  Klasifikácia vád 
b. Príloha č.2:  Opis predmetu Zmluvy 
c. Príloha č.3:  SLA 
d. Príloha č.4:  Kontaktné osoby 
e. Príloha č.5:  Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 

f. Príloha č.6:  Licencia 
 
 
 

 
 V Bratislave dňa  V Bratislave dňa 20.03.2015 
    
 Za Objednávateľa: 

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

 Za Poskytovateľa: 
 
 
.................................................... 

 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.             Ing. Ľubomír Jurica 
                      rektor                    konateľ 
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PRÍLOHA Č.1 ZMLUVY:  KLASIFIKÁCIA VÁD 

 

 
 

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

1.2 „Vada druhej úrovne (B)“ - vada, ktorá obmedzuje takú prevádzku APV, ktorá spôsobuje 
problémy pri využívaní a prevádzkovaní APV 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.  

1.3 „Vada tretej úrovne (C)“ je vada, ktorú nie je možné charakterizovať ako „Vadu prvej úrovne (A) 
alebo „Vadu druhej úrovne (B).  
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PRÍLOHA Č.2 ZMLUVY:  OPIS PREDMETU ZMLUVY 
 

I.   Špecifikácia služieb servisu a podpory 

 
Objednávateľ požaduje od poskytovateľa zabezpečenie servisu a podpory celého dodaného 
riešenia po dobu 4 rokov od dodania informačného systému v nasledovných oblastiach: 

a. zaisťovanie zhody s platnou všeobecne záväznou legislatívou SR (aktualizácia 
implementovaného diela v závislosti od legislatívnych zmien) vyplývajúcou zo Zbierky 
zákonov SR,  

b. služby hot-line poskytované počas pracovných dní v termíne od 8:00 – 16:00 hod. Služby 
hot-line obsahujú telefonické a online evidovanie požiadaviek a podporu užívateľov pre 
moduly dodaného diela,  

c. odstraňovanie nahlásených problémov s funkčnosťou APV, 

d. poskytovanie nových verzií implementovaného diela – upgrade prednostne formou 
elektronickým plnením  

e. minimálne 2 upgrade verzie počas trvania projektu na základe priebežných potrieb v projekte.  
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PRÍLOHA Č.3 ZMLUVY:  SLA 
 

I.   Zabezpečenie funkčnosti APV na základe SLA: 

1.1 V rámci zabezpečenia funkčnosti APV požaduje objednávateľ od poskytovateľa nasledovné:  

a. zabezpečenie komunikačného kanálu pre hlásenie a riešenie problémov s funkčnosťou TTODV 
na úrovni 8x5 (8 hodín x 5 pracovných dní) počas pracovnej doby v čase 8:00 hod. až 16:00 
hod.,  

b. diagnostika nahlásených problémov,  

c. odstránenie problémov nahlásených na komunikačný kanál v nasledovných maximálnych 
termínoch:  

Stupeň závažnosti Termín zahájenia servisného 
zásahu: 

Termín odstránenia Vád: 

I. Vada kategórie A do 8 pracovných hodín Sfunkčnenie do: 48 pracovných hodín 
Odstránenie: do 72 pracovných hodín 

II. Vada kategórie B do 15 pracovných dní Do 20 pracovných dní 

III. Vada kategórie C do 24 pracovných dní Do 28 pracovných dní 
 
 

1.2 Uchádzač vyhodnotí správu o hlásení chyby v závislosti od pridelenej závažnosti vady. V prípade, 
že sa potvrdí vada TTODV, uchádzač oznámi verejnému obstarávateľovi predbežný termín na jej 
odstránenie. Ak je to možné, uchádzač bude verejného obstarávateľa informovať o možnosti, ako 
sa danej chybe vyhnúť, alebo o alternatívnom postupe. Pre jednotlivé závažnosti vád uchádzač 
zaručuje vyššie uvedené časy na zahájenie servisného zásahu a odstránenia vád.  

1.3 Dohodnutá doba na vyriešenie vady začína plynúť momentom nahlásenia vady uchádzačovi na 
dohodnutý komunikačný kanál v pracovnom čase (8x5) a v prípade, že bola vada nahlásená mimo 
danej doby, lehota začína plynúť začiatkom pracovnej doby nasledujúceho pracovného dňa. 
Plynutie doby na odstránenie vady sa preruší na dobu, ktorú potrebuje verejný obstarávateľ na to, 
aby uchádzačovi na jeho žiadosť poskytol relevantné doplňujúce informácie o vade a poskytol 
prístupové práva.  

1.4 Plynutie doby na odstránenie vady sa ukončí momentom dodania riešenia vady verejnému 
obstarávateľovi, ktorého aplikovanie buď vadu odstráni alebo spôsobí zmenu kategórie vady alebo 
sa preukáže, že išlo o vadu mimo TTODV, ktorý je predmetom podpory, resp. vada vznikla 
neodborným zásahom v rozpore s dokumentáciou, ktorý nebol zrealizovaný uchádzačom.  

1.5 Odstránením vady kategórie A sa rozumie aj uvedenie systému do takého stavu, aby bola 
zabezpečená prevádzka.  

1.6 Uchádzač zasiela opravy vád verejnému obstarávateľovi buď vo forme dočasných opráv (tzv. 
„quick fixov“), alebo ako súčasť novej inštalačnej verzie. V prípade databázových opráv uchádzač 
zasiela opravný skript, ktorý verejný obstarávateľ nasadí do produkčného prostredia. Verejný 
obstarávateľ potvrdí príjem a úspešnosť opravy vady prostredníctvom dohodnutého 
komunikačného kanála bez zbytočného odkladu. V prípade, že uchádzač nedostane potvrdenie o 
nasadení opravy zo strany verejného obstarávateľa do dvoch pracovných dní, bude vada 
považovaná za odstránenú.  
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PRÍLOHA Č.4 ZMLUVY:  KONTAKTNÉ OSOBY 

 

 
 

Firma: A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. 
 
IČO: 31359159 
tel: +421 2 64463606, 64463607 

 
 

Meno Postavenie v rámci Projektu Emailový kontakt Mobil 

Ľubomír Jurica zmluvné veci lubomir.jurica@avispro.sk 0905 620732 

Martin Kusovský vedúci projektu martin.kusovsky@avispro.sk 0905 531 073 

Vladimír Jurica technické zabezpečenie vladimir.jurica@avispro.sk 0905 620730 
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PRÍLOHA Č.5 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 
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PRÍLOHA Č.6 ZMLUVY:  LICENCIA 

 

LICENČNÉ PODMIENKY 
 

Ak bude v rámci plnenia predmetu Zmluvy vytvorené autorské dielo, ktoré nemožno považovať za 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, zmluvné strany sa dohodli na 
nasledovných licenčných podmienkach v rozsahu verejnej licencie Európskej únie: 

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.  
 

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.  
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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  
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 6 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 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 môže nadobúdateľ konať len vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
a nie v mene pôvodného poskytovateľa licencie alebo akéhokoľvek ďalšieho spracovateľa, a len ak 
nadobúdateľ súhlasí, že odškodní, budete 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 Vami (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.  


