
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) a podľa ust. § 39 a 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 

právach súvisiacich sa autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Zapísaný: 

 

 

IČO: 00699021 

 

DIČ:  

Zastúpený:  Ing. Oldřich Hlaváček, generálny riaditeľ SBPI 

Bankové spojenie:  

číslo účtu: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu 7000073594/8180 

 

Osoby oprávnené na rokovanie 

technické:  Ing. Milan Kováč, Ing. Rastislav Kubán, 

zmluvné:  Ing. Milan Kováč 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

a 

 

Zhotoviteľ: Dot2dot, s.r.o. 

Karpatské námestie10, 83106 Bratislava  

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,  

oddiel: Sro,  vložka č.: 90724/B 

IČO: 47334975 

DIČ: 2023817928 

Zastúpený: Pavlom Trubenom 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo bankového účtu: 2928898355/1100 

Osoby oprávnené na rokovanie 

technické: Pavol Truben 

zmluvné: Mgr. Ján Lopušek 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná 

strana“) 

 

PREAMBULA 

Objednávateľ má záujem o vytvorenie diela „Dizajn manuál a štruktúra webstránky pre SK PRES 

2016“  

Presný rozsah je uvedený v projektovej špecifikácii (Príloha č.1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
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zmluvy.  

(A) Objednávateľ prejavil záujem, aby vyššie uvedené práce pre Objednávateľa vytvoril Zhotoviteľ. 

(B) Účelom Zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri vytvorení a dodaní 

vyššie uvedených prác za podmienok stanovených v Zmluve. 

 

1 PREDMET PLNENIA 

1.1 Predmetom plnenia podľa Zmluvy je vytvorenie diela podľa požiadaviek objednávateľa (ďalej len 

„Dielo“) v nasledujúcom rozsahu: 

Bod plnenia Časť Diela 

1. Vytvorenie  Dizajn manuálu a štruktúry webstránky pre SK PRES 2016 

2. Technická podpora webstránky SK PRES 2016 v termíne od 30.6.2015 do 30.6.2017 

Podrobná špecifikácia Diela podľa bodu 1.1 Zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Zadávanie 

zákazky s číselnými kódmi CPV: 

Hlavný predmet: 72413000-8 - Návrh webových (www) sídiel 

 edľajší predmet: 79415200-8 - Poradenské služby pre projektovanie  

1.2  (ďalej aj „Projektová dokumentácia“).  

1.3 Objednávateľ má právo požadovať zmeny a rozšírenie Diela nad rámec Diela uvedeného 

v Projektovej dokumentácii na základe zmenového konania, ktoré môže byť realizované iba po 

písomnom odsúhlasení oboma Zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve. 

V rámci zmenového konania je Objednávateľ povinný najmä špecifikovať predmet rozšíreného 

plnenia (požadované naviac práce) a Zhotoviteľ je najmä povinný tieto naviac práce naceniť, 

prípadne potvrdiť ich realizovateľnosť. Za práce naviac sa nepovažujú také zmeny v diele, ktoré 

zásadným spôsobom nemenia architektúru diela, prípadne jednoduché úpravy vyžadujúce spravidla 

niekoľko minút na ich vykonanie. 

 

2 ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá jednotlivé časti Diela najneskôr v nasledovných termínoch: 

Časť Diela Termín odovzdania na akceptačné testovanie 

Vytvorenie  Dizajn manuálu a štruktúry 

webstránky pre SK PRES 2016 30.6.2015 

Technická podpora webstránky SK PRES 

2016 v termíne do 30.6.2017 Od 30.6.2015 do 30.6. 2017 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo vo svojom sídle. Dielo alebo jeho jednotlivé časti budú 

odovzdané v sídle Objednávateľa, resp. bude nainštalované a nastavené na webhostingovom serveri, 

ktorý určí Objednávateľ.  

2.3 Začiatok zhotovenia Diela nastáva dňom účinnosti  tejto Zmluvy zmluvnými stranami. 
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3 CENA 

3.1 Cena za zhotovenie Diela podľa čl. 1 Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa § 3 

zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je pevná a nemenná po celú 

dobu realizácie Diela a obsahuje všetky položky v zmysle článku 1. Zmluvy. 

3.2 Cena za Vytvorenie  Dizajn manuálu a štruktúry webstránky pre SK PRES 2016 podľa článku 1 

Zmluvy je stanovená vo výške 11.840 EUR (slovom jedenásťtisíc osemstoštyridsať EUR). 

3.3 Cena za technickú  podporu webstránky SK PRES 2016 v termíne od 30.6.2015 do 30.6.2017 podľa 

článku 1 Zmluvy  je stanovená vo výške 1.920 EUR (slovom tisícdeväťstodvadsať EUR). 

3.4 Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a preto k cene Diela nebude fakturovať DPH. 

3.5 Cena je dohodnutá ako pevná, túto nie je možné v žiadnom prípade zvýšiť, iba ak sa zmluvné strany 

dohodnú písomne na jej zmene. Ust. § 549 Obchodného zákonníka sa na právny vzťah z tejto 

Zmluvy nepoužije. Cena je úplná a pre Zmluvné strany to znamená, že cena: (i) obsahuje všetky 

náklady Zhotoviteľa na vytvorenie Diela a zároveň zahŕňa všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné na 

vytvorenie Diela tak, aby bolo riadne vyhotovené a spôsobilé k užívaniu na daný účel, a to napriek 

skutočnosti, že by uvedená činnosť/položka nebola výslovne uvedená v tejto Zmluve a jej prílohe. 

 
 

4 PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 1. ytvorenie dizajnmanuálu a štruktúry webstránky pre SK PRES 2016 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru vo výške 60% z ceny diela podľa bodu 3.2 

Zmluvy,  teda 7104 €, najneskôr ku dňu 30.6.2015. 

Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru na zvyšných 40% z ceny diela podľa bodu 3.2 Zmluvy, teda 

4736 € najneskôr ku dňu 30.7.2015 až po odovzdaní Zhotoviteľom vytvorenej funkčnej webovej 

stránky. Podkladom pre vystavenie faktúry bude akceptačný protokol podpísaný Zmluvnými 

stranami, ktorého kópia bude doložená k faktúre. 

2. Technická podpora webstránky SK PRES 2016 v termíne do 30.6.2017 

Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry z ceny diela podľa bodu 3.3. zmluvy  kvartálne vo 

výške 480 €, a to ku dňom 30.9.2016, 30.12.2016, 30.3.2017 a 30.6.2017.  

4.2 Úhrada bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a 

doručených Objednávateľovi. 

4.3   prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ' právo uplatniť úrok z 

omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý, i začatý deň omeškania. Objednávateľ 

nemešká s úhradou faktúry, ak najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma pripísaná na účet 

Zhotoviteľa. 

4.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry stanovené v § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 

v platnom znení. 

4.5 Lehota splatnosti faktúr je stanovená na 30 dní od dňa ich doručenia Objednávateľovi na adresu 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

4.6   prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo faktúra nebude obsahovať všetky 

uvedené náležitosti a podmienky, nastáva dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na 
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prepracovanie. Objednávateľ je oprávnený neúplnú alebo chybnú faktúru vrátiť v lehote 10 dní od 

jej doručenia, spolu s uvedením nedostatkov danej faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť až 

po doručení novej faktúry Objednávateľovi. 

 

5 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

5.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo v termíne a mieste uvedenom v bode 2.1 a 2.2 tejto Zmluvy. 

5.2 Akceptácia dodávky Diela prebieha na základe akceptačného protokolu podpísaného Zmluvnými 

stranami. Podpísaním akceptačného protokolu sa Dielo považuje za riadne odovzdané a akceptované 

Objednávateľom.  

5.3 K akceptácii Diela Objednávateľom dôjde za nasledovných podmienok: plne funkčné Dielo bude 

riadne vykonané, bez vád a nedorobkov, v dohodnutom rozsahu, kvalite, akosti a s dohodnutými 

vlastnosťami. 

5.4 Po prevzatí Diela, resp. časti Diela uskutoční Objednávateľ posúdenie plnenia, a to do 10 kalendárnych 
dní od dňa prevzatia. V prípade, že budú Objednávateľom v odovzdaných výstupoch identifikované 

v priebehu doby na posúdenie diela nedostatky, písomne to oznámi Zhotoviteľom. Zhotoviteľ do 15 

kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia prípadné nedostatky bezplatne odstránia, alebo 

sa dohodnú s Objednávateľom na ďalšom postupe. Ak sú v diele po opakovanom posúdení 

Objednávateľom identifikované nedostatky, Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa  na ich odstránenie 

v lehote určenej Objednávateľom s prihliadnutím na rozsah identifikovaných nedostatkov. 

 

5.5 Nebezpečenstvo náhodného zániku, zhoršenia alebo poškodenia diela znáša Zhotoviteľ až do doby 
odovzdania diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo škody na výsledkoch Diela znáša Zhotoviteľ, a to 

až do okamihu odovzdania Diela po ukončení preberacieho konania podľa bodu 5.4. Objednávateľ sa 

stáva vlastníkom Diela alebo jeho častí okamihom úplného zaplatenia ceny za Dielo v súlade s čl. 4 

tejto Zmluvy.   

 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdajú Dielo najneskôr v lehotách uvedených v bode 2.1 tejto Zmluvy 

a Objednávateľ sa zaväzuje dokončené Dielo, alebo jeho časti prevziať aj v skorších termínoch 

v zmysle bodu 2.1 tejto Zmluvy. 

5.7  lastníctvo licencie na dlhodobé používanie Diela prechádza na Objednávateľa momentom podpisu 

akceptačného protokolu k preberaciemu konaniu podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy. 

5.8   prípade, že Objednávateľ dodal Zhotoviteľovi neúplné podkladové informácie alebo nedodal 

požadované plnenie, Zhotoviteľ' je povinný Objednávateľa na túto skutočnosť upozorniť a vyzvať 

ho, aby tak v primeranej lehote urobil. Ak tak Objednávateľ neurobí, Zhotoviteľ' nezodpovedá za 

prípadnú škodu spôsobenú oneskoreným, vadným alebo neúplným plnením, na ktoré je povinný z 

tejto Zmluvy. 

5.9   prípade ak Objednávateľ dodá informácie podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, alebo vykoná 

požadované plnenie oneskorene, Zhotoviteľ' nie je z titulu oneskoreného plnenia Objednávateľa v 

omeškaní s plnením svojho záväzku; plnenie Zhotoviteľa sa tak posúva o lehotu počas ktorej bol 

Objednávateľ v omeškaní. 

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho upozornenia Zhotoviteľa na nedodržanie 

povinnosti Objednávateľa poskytnúť súčinnosť, nie je Objednávateľ v omeškaní. 
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6 ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6.1  zťahy Zmluvných strán týkajúce sa záruky za Dielo, vád Diela a nárokov z nich vyplývajúcich sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zárukou za akosť tovaru preberá 

Zhotoviteľ písomne záväzok, že dodané dielo bude po určitú dobu spôsobilé na použitie na 

dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Za vady 

diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. 

6.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na Dielo v trvaní 24 mesiacov, odo dňa podpisu 

akceptačného protokolu, že Dielo bude mať počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté 

Zmluvnými stranami v tejto Zmluve a bude spôsobilé na použitie na dohodnutý účel. Za vady diela 

vzniknuté po čase odovzdania diela zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinností. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu 24 mesiacov od dňa akceptácie Diela poskytovať Objednávateľovi 

záručný servis, ktorý spočíva v bezodplatnom odstránení vád Diela. Do záručných opráv nespadajú 

chyby zobrazenia vzniknuté v nových verziách internetových prehliadačov, nakoľko Zhotoviteľ 

nevie predpokladať a ani to nie je možné, ako sa nové verzie prehliadačov budú vyvíjať. Práce nutné 

na prispôsobenie internetového projektu sa budú chápať ako nová objednávka. Aktuálne verzie 4 

najrozšírenejších internetových prehliadačov budú popísané v projektovej dokumentácií priloženej k 

zmluve o dielo. 

6.4 Zhotoviteľ vady odstráni v nasledovných lehotách.   prípade závažnej chyby, t.j. nefunkčnosti 

systému webovej aplikácie, sa zhotoviteľ zaväzuje k náprave do 24 hodín od nahlásenia 

nefunkčnosti objednávateľom. Inak bude uplatnená zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 12 

€ za každý deň nefunkčnosti ktorejkoľvek aplikácie.   prípade chyby, ktorá nemá priamy vplyv na 

chod a poskytovanie kvality služieb pre používateľov Diela (napr.: chyby databázy, rozpad designu, 

chyby v administračnom systéme, atď.), je Zhotoviteľ povinný odstrániť nahlásenú vadu do 96 

hodín, inak bude uplatnená zmluvná pokuta voči Zhotoviteľovi vo výške 10 € za každý deň chybnej 

funkčnosti. 

6.5 Vadou sa rozumie odchýlka od vlastností Diela dohodnutých touto Zmluvou a jej prílohami alebo 

fakt, že Dielo nie je spôsobilé na použitie na účel dohodnutý v tejto Zmluve (prípadne obvyklý účel). 

Dielo má vady aj v prípade, že obsahuje funkcie, inštrukcie, moduly alebo iné príkazy, ktoré 

Objednávateľ nepožadoval, a ktoré mohli byť využité Zhotoviteľom alebo treťou osobou na získanie 

neoprávneného prístupu do alebo z údajov Diela, čím mohlo dôjsť k porušeniu práv alebo 

oprávnených záujmov Objednávateľa. 

6.6 Záruka sa nevzťahuje na vady Diela spôsobené nasledujúcimi zásahmi: (i) zásahom inej osoby ako 

zamestnancom vyškoleným Zhotoviteľom alebo Objednávateľom na prevádzkovanie príslušných 

činností na Diele; (ii) chybnou obsluhou, neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, 

nevhodným skladovaním, neoprávneným zásahom do Diela či zanedbaním prevádzkovej údržby; 

(iii) používaním Diela v rozpore s účelom, na ktorý bolo vytvorené; (iv) zmenami konfigurácie 

Diela; (v) pôsobením akýchkoľvek iných vonkajších udalostí vrátane pôsobenia vyššej moci podľa 

ust. § 374 Obchodného zákonníka. 

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po 

jej zistení, a to písomnou formou. 

6.8 Za odstránenie vady sa považuje i náhradný spôsob vyriešenia problému s cieľom zabezpečiť 

prevádzkyschopnosť Diela. 

6.9 Povinnosť Zhotoviteľa bezodplatne odstrániť vadu Diela podľa tejto Zmluvy je podmienená 

dodržiavaním tejto Zmluvy Objednávateľom.  
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6.10 Záruka a povinnosť bezodplatne odstrániť vady sa nevzťahuje na prípad, keď Objednávateľ použije 

na odstránenie vady Diela inú právnickú alebo fyzickú osobu bez písomného súhlasu Zhotoviteľa, 

alebo ak bude do plnenia vykonaný akýkoľvek zásah Objednávateľom alebo treťou osobou bez 

súhlasu Zhotoviteľa, ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve. Bez ohľadu na uvedené, ak Zhotoviteľ 

vady Diela neodstráni v dobe stanovenej podľa tejto Zmluvy alebo v dohodnutej dobe, je 

Objednávateľ oprávnený nechať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa osobou odborne zdatnou, 

a Zhotoviteľ sa tieto náklady zaväzuje uhradiť, k čomu Zhotoviteľ dáva výslovný súhlas. 

6.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté nezabezpečením súčinnosti Objednávateľa podľa tejto 

Zmluvy. 

 
 

7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, v dohodnutom čase tak, aby pri 

realizovaní Diela neboli porušované práva tretích osôb chránené právnym poriadkom Slovenskej 

republiky alebo medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zhotoviteľ je 

oprávnený realizovať Dielo svojimi zamestnancami, prípadne prostredníctvom tretích osôb. 

7.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní prác podľa predmetu Zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vyhotovenia jednotlivých častí Diela poskytne Zhotoviteľovi 

potrebné spolupôsobenie v nevyhnutnom rozsahu, spočívajúce najmä v upresnení existujúcich 

podkladov, vyjadrení a stanovísk.  

7.4 Pri vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické 

normy platné v SR, dojednania Zmluvy (vrátane Projektovej dokumentácie) a pokyny 

Objednávateľa. Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami  ýnosu Ministerstva financií SR č. 

55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy vzťahujúcimi sa k štandardom 

prístupnosti a funkčnosti webových stránok. Bude sa tiež riadiť zápismi a dohodami Zmluvných 

strán. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa tejto Zmluvy a ak 

táto Zmluva tieto neupresňuje, je Zhotoviteľ povinný Dielo vykonať v kvalite, s vlastnosťami 

a v akosti, ktoré sú vyššie ako obvyklé. Dielo musí spĺňať všetky technické, technologické a právne 

požiadavky, aby bolo vyhotovené bez akýchkoľvek vád a bolo riadne funkčné na systéme, na ktorom 

bude používané.  

7.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela. Za týmto účelom mu Zhotoviteľ 

sprístupní development internetového projektu na vlastnom webhostingu. 

7.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické informácie, ktoré im boli zverené druhou Zmluvnou 

stranou, nesprístupnia tretím osobám bez jej písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na 

iné účely ako pre plnenie podmienok Zmluvy. 

 

8 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas dodať Objednávateľovi Dielo podľa Zmluvy. Zhotoviteľ 

zodpovedá za riadnu inštaláciu Diela na webhostingový server určený Objednávateľom. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o všetkých faktoch, ktoré by mohli negatívne 

vplývať na predmet plnenia tejto Zmluvy. 



 

Zmluva o vytvorení diela 

Strana 7 z 37 
 

8.3 Zhotoviteľ má právo Dielo zverejniť vo svojich prezentačných materiáloch a na vlastné 

marketingové účely, ako aj pri komunikácii s iným klientom za účelom prezentácie vlastných 

služieb. Zhotoviteľ má právo umiestniť si v pätičke internetového diela svoje logo. 

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zaplatiť za Dielo dodané podľa Zmluvy. 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje všetky pripomienky, žiadosti, požiadavky, výhrady, doplnky, sťažnosti a 

pod. odovzdávať Zhotoviteľovi písomne resp. elektronickou poštou. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť Objednávateľa na možnú nezhodu softwaru, komponentov 

alebo iných podkladov dodaných mu Objednávateľom so softwarom alebo komponentmi, ktoré 

použije Zhotoviteľ, ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie alebo úpravu Diela. Zhotoviteľ je 

povinný urobiť tak vždy, ak by použitie takých komponentov, podkladov alebo softwaru narušilo 

funkčnosť Diela alebo úroveň či kvalitu jeho vybavenia. V prípade ak bol Objednávateľ 

Zhotoviteľom na nevhodnosť upozornený a napriek tomuto upozorneniu trval na ich použití, 

nezodpovedá Zhotoviteľ za prípadné chyby a nedostatky Diela a v plnom rozsahu hradí odstránenie 

chýb nimi spôsobených. 

 

9 ZMLUVNÁ POKUTA 

9.1 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním Diela, môže si Objednávateľ 

uplatniť zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,050 % z ceny tej časti Diela, s ktorej 

dokončením a odovzdaním je Zhotoviteľ v omeškaní. Ak omeškanie Zhotoviteľa bude dlhšie ako 5 

dní, má Objednávateľ právo zvýšiť a Zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu zvýšenú 

o ďalších 0,025% z ceny tej časti Diel,a s ktorej odovzdaním je Zhotoviteľ v omeškaní za každý i 

začatý deň, najviac však do výšky 10% z hodnoty diela.  

 

10 OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

10.1 Pre účely Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava, uvedená v § 

374 Obchodného zákonníka. 

10.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a ktoré Zmluvné 

strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin 

a pod. 

10.3 Ak bude plnenie Diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Zhotoviteľ 

povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie Diela, aby sa minimalizovali riziká 

zničenia alebo poškodenia Diela, odcudzenia časti Diela alebo iné škody. 

10.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Diela podľa čl. . a úhradu nákladov na 

realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý 

predloží Zhotoviteľ. 

10.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná Zhotoviteľ opatrenia 

na zabezpečenie Diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení Zmluvné strany dohodnú 

následne. 

10.6 Zhotoviteľ ďalej nenesie zodpovednosť za prípadné cielené hackerské útoky vedené voči 

odovzdanému dielu a počas trvania servisnej fázy a záruky za dielo. 
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11 LICENCIA 

11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu plnenia podľa tejto 

zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať Dielo tak, že ho vykoná prostredníctvom ním poverených 

fyzických osôb ako spoločné dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť osobou, ktorá iniciuje vykonanie 

Diela a bude usmerňovať a zabezpečovať proces vykonávania Diela. Zároveň podľa ust. § 50 ods. 1 

Autorského zákona bude Zhotoviteľ vykonávať majetkové práva k Dielu vo svojom mene a na svoj 

účet. Pri vykonávaní Diela poverenými fyzickými osobami má Zhotoviteľ zodpovednosť, ako by 

Dielo vykonával sám. 

11.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že je v súlade s Autorským zákonom osobou oprávnenou vykonávať 

vyhradené majetkové práva k Dielu a ubezpečuje Objednávateľa, že môže a má právo v rozsahu 

podľa tejto Zmluvy Dielo použiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľovi všetky 

škody alebo náklady, ktoré mu vzniknú s použitím Diela, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nebol 

oprávnený udeliť Objednávateľovi súhlas na použitie Diela. 

11.4 Zhotoviteľ udeľuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve Objednávateľovi bezodplatne súhlas 

použiť Dielo (ďalej len „Licencia“), a to v neobmedzenom rozsahu (bez územného, časového a 

vecného obmedzenia) na celú dobu trvania majetkových práv. Objednávateľ nie je povinný za 

poskytnutie Licencie zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu. Zmluvné strany vyhlasujú, že poskytnutie 

Licencie je bezodplatné. Licencia sa udeľuje Objednávateľovi ako výhradná Licencia. Zhotoviteľ 

nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia Diela udelený výhradnou licenciou a je 

povinný sám sa zdržať použitia Diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. 

11.5 Objednávateľ je oprávnený použiť Dielo spôsobom v rozsahu podľa úst. § 18 ods. 2 Autorského 

zákona, ako aj akýmkoľvek iným spôsobom známym v čase uzatvorenia tejto Zmluvy zohľadňujúc 

povahu Diela.  Objednávateľ je oprávnený udeliť súhlas na použitie Diela akejkoľvek  tretej osobe 

(sublicenciu) priamo na základe tejto zmluvy, a to odplatne či bezodplatne, k čomu Zhotoviteľ 

udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný  súhlas svojim podpisom na tejto zmluve. Objednávateľ je 

tiež oprávnený Licenciu zmluvou postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu priamo na základe tejto 

zmluvy, a to odplatne či bezodplatne, k čomu Zhotoviteľ udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný  

súhlas svojim podpisom na tejto zmluve. 

11.6 Právo používať Dielo prejde na Objednávateľa riadnym odovzdaním diela, prevzatím zo strany 

Objednávateľa a zaplatením plnej sumy za dielo dohodnutej v odseku 3.2. Odovzdaním Diela 

Objednávateľ získa k odovzdanej časti Diela právo Dielo bezvýhradne užívať. 

11.7 Objednávateľ je povinný chrániť know-how obsiahnuté v Diele a nie je oprávnený zdrojový kód 

sprístupniť tretej osobe okrem prípadov opísaných v bode 11.8 tejto Zmluvy. 

11.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť súhlas na použitie zdrojového kódu tretej osobe len za súčasného 

splnenia všetkých nasledujúcich podmienok: (i) súhlas je udelený na úpravu, spracovanie alebo 

adaptáciu zdrojového kódu výlučne pre potreby Objednávateľa za účelom ďalšieho používania 

upraveného Diela Objednávateľom; a (ii) tretia osoba zdrojový kód nebude žiadnym iným spôsobom 

používať pre seba ani ho nesprístupní inej osobe. 

11.9 Ustanovenia tohto článku v plnom rozsahu sa použijú aj na výsledky činnosti Zhotoviteľa pri 

poskytovaní súvisiacich služieb v prípade, ak výsledkom činnosti Zhotoviteľa bude dielo, ktoré bude 

používať ochranu v zmysle Autorského zákona. 

11.10 Odstúpenie od tejto Zmluvy alebo iný predčasný zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na platnosť tohto 

článku Zmluvy, to znamená, že tieto ustanovenia platia aj po odstúpení od tejto Zmluvy, odstúpenie 
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od tejto Zmluvy nemá vplyv najmä na platnosť súhlasov Zhotoviteľa udelených Objednávateľovi v 

tejto Zmluve. Uvedené platí v rovnakom rozsahu aj pre jednotlivé vykonané časti Diela. 

11.11 V prípade, že je súčasťou Diela dodávka štandardného softvéru alebo databázy (softvér/databáza, 

ktoré neboli vyvinuté za účelom plnia tejto Zmluvy), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre 

Objednávateľa licenciu na použitie takéhoto softvéru/databázy vo forme, v ktorej túto licenciu 

poskytuje výrobca alebo distribútor tohto softvéru/databázy. Táto poskytnutá licencia však musí 

umožniť úplnú a neobmedzenú realizáciu predmetu tejto Zmluvy a dosiahnutie účelu Zmluvy aj po 

ukončení tejto Zmluvy.  

 

12 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

12.1 Zmluvné strany zodpovedajú za škody v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

12.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností Objednávateľa podľa 

článku 7. Zmluvy. 

12.3   prípade, že Zhotoviteľ spôsobí Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich mu 

z právnych predpisov alebo Zmluvy akúkoľvek škodu, zodpovednosť za škodu a povinnosť na 

náhradu takto spôsobenej škody sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  

12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za stratu alebo poškodenie dát a z toho vyplývajúce dôsledky v prípade, že 

tieto boli spôsobené vadou hardvérového vybavenia, a/alebo vadou systémového programového 

vybavenia nedodávaného Zhotoviteľom a/alebo zásahom Objednávateľa a/alebo tretej osoby. 

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi stratou alebo poškodením dát, za ktorú 

je zodpovedný Zhotoviteľ, ak Objednávateľ pri používaní Diela postupoval s obvyklou 

starostlivosťou, v súlade inštrukciami alebo doporučujúcimi procedúrami, ktoré boli 

Objednávateľovi doručené alebo inak oznámené. 

12.5 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah Diela ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich 

zobrazených. Za všetky škody vzniknuté v dôsledku opomenutia, nesprávnych alebo nedostatočných 

údajov o dodanom Diele počas trvania Zmluvy a následnej záruky zodpovedá v plnom rozsahu 

Zhotoviteľ. 

 

13 UKONČENIE ZMLUVY 

13.1 Ak ktorákoľvek Zmluvná strana poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy, je druhá 

Zmluvná strana oprávnená ju písomne vyzvať na splnenie takýchto záväzkov. Ak do tridsiatich 

kalendárnych dní od dňa doručenia výzvy na plnenie nedôjde k náprave, môže druhá Zmluvná strana 

od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenie o odstúpení 

od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže tiež odstúpiť od 

tejto Zmluvy v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy 

opakovane (dva a viac krát); ustanovenie podľa prvej vety bodu 13.1 tejto Zmluvy sa použije 

primerane. 

13.2 Ak ktorákoľvek Zmluvná strana poruší podstatným spôsobom túto Zmluvu, je druhá Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy odstúpiť, pričom nemusí postupovať podľa odseku 13.1 tejto Zmluvy. Za 

podstatné porušenie sa považuje: 

Zhotoviteľ nedodá Dielo alebo jeho časť dlhšie ako 30 dní. 
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13.3 Každá Zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že sa druhá Zmluvná 

strana dostane do konkurzu alebo likvidácie. Ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy z niektorého 

z dôvodov, ktoré ho oprávňujú, patrí Zhotoviteľovi primeraná odmena za už zrealizované časti diela, 

na ktorú má nárok na základe tejto Zmluvy. Od tejto odmeny sa však odpočíta to, čo Zhotoviteľ 

ušetril nevykonaním Diela. 

13.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy, ako aj v prípade jej iného predčasného zániku, je Zhotoviteľ 

povinný Objednávateľovi odovzdať už vykonané časti Diela, a to najneskôr do 3 dní od predčasného 

zániku tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa vysporiadajú podľa Obchodného zákonníka. 

 

 

14 ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA 

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 

Slovenskej republiky. 

14.2 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový 

vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Práva a povinnosti Zmluvných 

strán, ktoré nie sú v Zmluve upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, najmä 

ustanoveniami Autorského zákona.  

14.3   prípade sporného chápania Zmluvy sa Zmluvné strany budú snažiť pred zahájením právnych 

krokov predovšetkým o zhodu v dobrom.  

14.4 Zmluvné strany sa pre prípad súdneho riešenia sporov vzniknutých na základe Zmluvy dohodli, že 

príslušným súdom na riešenie týchto sporov bude slovenský súd a Zmluva sa riadi slovenským 

právnym poriadkom. 

14.5 Ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka sa neaplikuje, t.j. Zhotoviteľ nie je povinný uhradiť 

zmluvnú pokutu v prípade, ak svoje povinnosti poruší v dôsledku okolností uvedených v § 374 

Obchodného zákonníka. 

14.6 Pre prípad odstúpenia od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán sa Zmluvné strany dohodli, že si 

nie sú povinné vrátiť tie čiastkové plnenia, ktoré boli akceptované Objednávateľom a riadne 

vykonané Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ má nárok 

na úhradu tej časti plnenia, ktorá bola akceptovaná Objednávateľom a ktoré bolo riadne vykonané 

Zhotoviteľom, a to bez ohľadu na to, či splatnosť faktúry za uvedené čiastkové plnenie nastala pred 

odstúpením od Zmluvy alebo po odstúpení od Zmluvy. 

14.7 Ak dôjde k zmene v osobách projektových manažérov Zmluvných strán, k zmene obchodného mena, 

sídla alebo iných identifikačných údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, Zmluvné 

strany sa budú o takýchto zmenách vzájomne písomne informovať. Takéto zmeny v Zmluve nie je 

potrebné robiť písomným dodatkom k Zmluve a ich účinnosť nastáva voči druhej Zmluvnej strane 

tretím pracovným dňom po doručení oznámenia o zmene. 

14.8 Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán (dodatkom).   prípade ukončenia 

platnosti Zmluvy dohodou Zmluvných strán, musí mať táto dohoda písomnú formu. 

14.9   prípade, že niektoré ustanovenie Zmluvy bude vyhlásené za neplatné, neznamená to, že celá 

Zmluva stráca platnosť.   takomto prípade sa Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok 

k Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a 
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znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ Zmluvy, 

pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre Zmluvné strany. 

14.10 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch originálnych exemplároch, pričom každá  Zmluvná strana 

obdrží dva exempláre. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je  nasledovná Príloha: 

Príloha č. 1 – Technické zadanie - zákazka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Objednávateľ 

 

                            Zhotoviteľ 

 

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Oldřich Hlaváček 

 

generálny riaditeľ SBPI 

 

v Bratislave, dňa: 

____________________________________ 

dot2dot, s.r.o. 

Pavol Truben, konateľ 

V Bratislave, dňa:  
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Príloha č. 1 

Web SK PRES www.eu2016.sk 

1. Základný rámec 

 

a. Východiská návrhu 

i. Mediálna stratégia SK PRES – východiská  

Primárne cieľové skupiny: 

Médiá: bruselský korpus, domáce špecializované, domáce všeobecné, domáce 

bulvárne, domáce regionálne, zahraničné špecializované. 

 erejnosť: zahraničná odborná, domáca odborná, domáca laická.  

Webový portál je nosný komunikačný kanál každého predsedníctva. Cieľom webového 

portálu SK PRES bude poskytnúť prehľadnú prezentáciu činnosti predsedníctva – 

a v širšom zmysle Rady EÚ – pričom sa bude dbať na užívateľsky príťažlivú formu. 

Webový portál je zároveň nosný nástroj, pokiaľ ide o komunikáciu vizuálnej identity SK 

PRES (logo).   

Webový portál predstavuje aj podporu pre ďalšie komunikačné kanály (sociálne siete) 

a nástroje (napr. fotografie, blog či press kits). Predpokladá sa, že jeho súčasť bude aj 

možnosť živého vysielania (live streaming) a prepojenie na záznamy tlačových 

konferencií, brífingov, prípadne iných obrazových a zvukových materiálov SK PRES.  

ii. Skúsenosti iných krajín 

Napr.: 

www.eu2015.lv 

www.eu2013.lt  

www.eu2013.ie 

www.eu2012.dk 

www.eu2011.hu  

iii. Predmetné poznatky a návrhy Generálneho sekretariátu Rady EÚ  

Predsednícky web predstavuje referenčný bod online komunikácie predsedníctva. 

Hlavnými užívateľmi sú: médiá; politickí predstavitelia a štátni zamestnanci; 

medzinárodní experti; záujmové skupiny ako mimovládne organizácie a súkromné 

spoločnosti; angažovaná verejnosť ako odborníci, výskumníci a študenti; širšia verejnosť.  

Web má byť prispôsobený pre smart telefóny a brať do úvahy trend prepojenosti 

(„connected citizens“). Zároveň má podporiť imidž krajiny ako pozitívneho, moderného, 

kompetentného, inovatívneho a efektívneho predsedníctva.  

 yhľadávanie informácií by malo byť rýchle a ľahké.  ýsledkom by mala byť intuitívna 

navigácia, pozitívna užívateľská skúsenosť a dobrá reputácia.  

Príklad možnej architektúry predsedníckeho webu (zdroj: GSR). Pozor! Nejde o úplne 

presné rozvrstvenie, finálna podoba architektúry sa  môže (napr. v tretej vrstve) líšiť od 

nižšieuvedeného. 

http://www.eu2016.sk/
http://www.eu2015.lv/
http://www.eu2013.lt/
http://www.eu2013.ie/
http://www.eu2012.dk/
http://www.eu2011.hu/
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b. Fázy internetovej komunikácie  

i. Testovacia fáza: júl (resp. po prevzatí webu od tvorcu) - december 

2015 

ii. Prvá fáza: predsednícky portál s nástupom tria, január - jún 2016 

iii. Druhá fáza: predsednícky portál s nástupom SK PRES (jún - december 

2016) 

 

c. Jazykové mutácie 

Skúsenosti predošlých i najbližších predsedníctiev ukazujú, že drvivá väčšina – 10 z 12 

PRES –  realizuje web v štyroch mutáciách (národná, anglická, francúzska, nemecká). 

Tieto mutácie budú vyžadované aj v prípade webu SK PRES. 
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d. Stabilné grafické prvky 

i.  izuálna identita SK PRES 

Logo SK PRES bude k dispozícií 30.6.2015 – nie je súčasťou návrhu web stránky. 

 

 

ii. Logo Rady EÚ 

Príklad spoločného vizuálu počas IT PRES:  

 
 

e. Audiovizuálne prvky  

i. Živé vysielanie 

Live streaming v spolupráci s RTVS. Funkcionalita „Watch live“ dostupná cez 

homepage.  

ii. Videozáznamy  

Možnosť „otvoriť“ prehľad viacerých posledných videozáznamov. Do konca SK PRES 

predpokladáme záznam cca 20 tlačových konferencií v Bratislave, ktoré by mali byť 

prístupné na webe.     

iii. Fotogaléria  

Možnosť „otvoriť“ prehľad fotografií na stiahnutie.   

iv. Podcast – možnosť stiahnutia záznamu ako mp3 

 

f. Prepojenosť portálu  

i. Sociálne siete Facebook a Twitter 

Cez im vlastné ikonky umiestnené na homepage 

ii. YouTube  

Ďalšia z možností (okrem podrubriky videozáznamy), ako sa dostať k prehľadu 

videozáznamov – v tomto prípade cez ikonku na homepage.  

iii. Mobilná aplikácia SK PRES 

Okrem zakomponovania do jednej z rubrík, možnosť sprístupniť cez „ikonku“ na 

homepage (podobne ako FB, Twitter, YouTube) 

iv. Newsletter, príp. denné informačné alerts o podujatiach 
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Príklad (Zdroj: www.rozpoctovarada.sk): 

Newsletter 

Aby ste boli vždy dobre informovaní, prihláste sa na naše elektronické spravodajstvo. 

Zadajte Vaše 
 

Zadajte Vašu 
 

Odoslať
 

 

v. Widgets  

Príklad (Zdroj: www.eu2015.lv)  

 
 

vi. Turistické informácie o Slovensku  

V spodnej časti homepage (viď ilustrácie nižšie) – http://slovakia.travel/  

vii. Informácie o Rade EÚ 

V spodnej časti homepage (viď ilustrácie nižšie). Ale mohlo by ísť napr. aj o interaktívne 

logo Rady (ktoré bude vedľa nášho SK PRES loga), čiže po jeho rozkliknutí by sa 

otvorila stránka Rady - http://www.consilium.europa.eu/  

viii. Ikonka pre partnerov  

V spodnej časti homepage (viď ilustrácie nižšie). Mohli by sa v nej striedať logá / značky 

jednotlivých sponzorov (viď napr. www.eu2015.lv)  

ix. Google Analytics  

Ide o štatistiky návštevnosti, ktoré by mali byť prístupné len správcom webu.  

http://www.rozpoctovarada.sk/
http://www.eu2015.lv/
http://slovakia.travel/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.eu2015.lv/
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2. Homepage a nadväzujúca architektúra 

 

Rubriky pre homepage: 

Aktuality (News) 

Podujatia (Events) 

Program a priority (Programme and Priorities) 

O predsedníctve (About the Presidency) 

Slovensko v EÚ (Slovakia in the EU) 

Médiá (Press) 

Kontakty (Contacts) 

Rubrika „Aktuality“ 

Tlačové správy (Press releases)  

Prejavy (Speeches) 

 yhlásenia (Statements) 

Novinárske info sady (Press packages) 

Blog (Blog) 

Videozáznamy (Video Gallery) 

Fotogaléria (Photo Gallery) 

Podcast (Podcasts) 

Rubrika „Podujatia“ 

Politické a expertné podujatia (Political and Expert events) 

Kultúrne podujatia (Cultural events) 

Kalendár (Calendar) 

Rubrika „Program a priority“ 

Priority slovenského predsednictva (Priorities of the Slovak Presidency) 

o Pre ďalšie rozvetvenie pozri napr. www.eu2015.lv, By type: 

 European Council 

 Council meetings 

 Informal meetings of ministers 

 COREPER and PSC meetings 

 Political and Expert meetings 

 Conferences and Seminars 

 European Parliament 

 Parliamentary dimension 

 Other meetings  

o Malo by to obsahovať aj „search“ filter By country; By policy area.  

Program predsedníckeho tria (Trio Programme) 

Podľa témy (Features by topic) 

Rubrika „O predsedníctve“ 

http://www.eu2015.lv/
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Čo je predsedníctvo (What is the EU Council Presidency) 

 izuálna prezentácia ( isual presentation) 

o  Vznik a príbeh loga (Story of the Slovak Presidency logo)  

o  Dekorácia v Rade EÚ  (Decorating the Coucil building, Justus Lipsius)  

o  Prezentačné predmety a ich príbeh (Story behind presentation items) 

Partneri predsedníctva (Partners) 

Predsednícke trio (Presidency Trio) 

Ostatné predsedníctva  

o Predošlé predsedníctvo (Previous Presidency) 

o  Nadchádzajúce predsedníctvo (Next Presidency) 

Rubrika „Slovensko v EÚ“ 

História slovenského členstva v EÚ (History of the Slovak EU Membership) 

Čo Slovensko prináša EÚ (Slovakia’s contribution to the EU) 

Čo členstvo v EÚ prináša Slovensku (How Slovakia benefits from the EU) 

Navštívte Slovensko (Visit Slovakia) 

Rubrika „Médiá“ 

Hovorcovia (Press contacts) 

Akreditácia pre predsednícke podujatia (Accreditation) 

Tlačové centrá (Press centre) 

Sprievodca Bratislavou (Bratislava Tour Guide) 

o  Doprava (Transport) 

o  Ubytovanie (Accomodation) 

o  Čo navštíviť (Sightseeing) 

Host broadcaster (Host Broadcaster) 

Buďte naším priateľom na Facebooku (Like us on Facebook) 

Sledujte nás na Twitteri (Follow us on Twitter) 

Pozrite si nás na YouTube (Watch us on YouTube) 

Rubrika „Kontakty“ 

Kto je kto  (Who is who) 

o  Ministri vlády SR (Ministers of the Slovak Government) 

o  Stále zastúpenie SR pri EÚ (Permanent Representation of Slovakia to the 

EU) 

o  Hovorcovia (Press contacts) 

o  Na stiahnutie (Download) 

Mediálny sprievodca na stiahnutie (Download your Media Guide) 

Mobilná aplikácia na stiahnutie (Download our Mobile application) 

 

Príklady návrhu homepage a nadväzujúcej architektúry a štruktúry (Zdroj: GSR): 
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