
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE 
uzatvorená podľa §289 až 292 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zmluvné strany: 

Budúci poskytovateľ: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9 

Budúci odberateľ: 

84507 Bratislava 
IČO: 17055555 
DIČ:2020796921 
Zastúpený: Ing. Ivana Budinská, PhD., riaditeľka 

ATOS IT Solutions and Services s.r.o. 
Dúbravská cesta 4 
841 04 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Emil Fitoš, konateľ 
IČO: 45 650 276 
IČ DPH: SK.2023110661 
DIČ: 2023110661 

Článok 1 
Účel a predmet zmluvy 

Účelom tejto zmluvy je vzájomná dohoda zmluvných strán, že v prípade kladného 
rozhodnutia Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra" alebo „APVV") 
a poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu „Pokrokové metódy riešenia 
počítačovej bezpečnosti organizácií" (ďalej len Projekt) podaného pracovníkmi Budúceho 
poskytovateľa na základe verejnej výzvy na podávanie žiadostí na riešenie projektov 
výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa§ 6 ods. 3 zákona 
č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VY 2016 vyhlásenej dňa 12. 9. 
2015 uzavrú zmluvu, v ktorej bude deklarované, že Budúci odberateľ má záujem o využitie 
výsledkov tohto projektu za účelom ich použitia pre zvýšenie svojej vnútroorganizačnej 
počítačovej bezpečnosti, prípadne konkurencieschopnosti svojich produktov ktoré riešia 
počítačovú bezpečnosť klientov Budúceho odberateľa. Využitím výsledkov riešenia 
tohto projektu, t.j. takých informácií, ktoré iným spôsobom nie sú dostupné, sa môže 
docieliť efektívnejšia ochrana výpočtovej techniky, počítačových sietí a v nich uložených 
informácií Budúceho odberateľa, resp. jeho klientov. 

Článok 2 
Budúca zmluva a obsah spolupráce 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci poskytovateľ vyzve Budúceho odberateľa v lehote
do 30 dní po schválení hore uvedeného projektu agentúrou na uzavretie Budúcej zmluvy
o spolupráci. Súčasťou písomnej výzvy budúceho poskytovateľa bude aj návrh Budúcej
zmluvy o spolupráci.

2. Záväzok zmluvných strán uzavrieť Budúcu zmluvu o spolupráci zaniká, ak Budúci
poskytovateľ nevyzve Budúceho odberateľa splniť tento záväzok v dohodnutej 30-dennej
lehote v zmysle bodu 1 tohto článku.



3. Predmetom Budúcej zmluvy o spolupráci bude tiež:
a) Podieľanie sa Budúceho odberateľa na riešení projektu poskytnutím konzultácií

a potrebných podkladov Budúcemu poskytovateľovi;
b) prebratie výsledkov Projektu Budúcim odberateľom;
c) financovanie spolupráce: spolupráca medzi oboma zmluvnými stranami bude

bezodplatná;
d) doba plnenia: 3 roky od nadobudnutia účinnosti Budúcej zmluvy o spolupráci.

4. Výsledkami Projektu budú predovšetkým metódy, algoritmy a nástroje vo forme
prototypov, umožňujúce zabezpečovať výpočtové prostriedky, najmä počítače a mobilné
zariadenia pripojené k sieti v organizácii proti kybernetickým útokom.

5. Obsahom spolupráce bude spoločným úsilím zadefinovať aktuálne výzvy v oblasti
počítačovej bezpečnosti organizácií; následne pracovníci Budúceho poskytovateľa za
použitia svojich technických prostriedkov a expertízy v oblasti distribuovaného
spracovania dát, spracovania veľkých dát, dolovania v údajoch, dolovania v procesoch,
strojového učenia, metód umelej inteligencie a cloudového počítania vytvoria výsledky
Projektu v zmysle návrhu Projektu. Obe organizácie, Budúci poskytovateľ a Budúci
odberateľ, pritom prehlasujú, že neformálna diskusia a rokovania medzi nimi v oblasti
moderných prístupov k počítačovej bezpečnosti vnútroorganizačných počítačových sietí
a pripojených počítačov a mobilných zariadení prebiehala v predchádzajúcom období
a túto spoluprácu majú záujem aj zmluvne uzavrieť.

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva o budúcej zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.

2. Túto Zmluvu je možné zmeniť, dopÍňať alebo opraviť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán a to v písomnej forme číslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

3. Ďalšie vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

4. Zmluva o budúcej zmluve sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo
zmluvných strán nadobudne dve vyhotovenia.

5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

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


