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ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA, O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
A LICENČNÁ ZMLUVA 

(ďalej len“ zmluva“) 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Zmluvné strany: 
 

Názov:     Slovenská agentúra cestovného ruchu 
Sídlo:      Lamačská cesta 8, 841 04 Bratislava    
IČO:     35 653 001     
Zastúpenie:    Ing. Marián Bujna, generálny riaditeľ SACR  
  
(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 
 
  
Názov:     MVI Technology s.r.o. 
Sídlo:      Južná trieda 8, 040 01 Košice 
IČO:     50 314 769 
Zastúpenie:    Lukáš Bednár, konateľ    
Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, 

vložka č.:39104/V 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je rozšírenie funkcionalít národného portálu CR SR slovakia.travel 
implementáciou softvérového rozhrania a rozšírenia platformy systému o plánovač, 

s výstupom do mobilnej aplikácie, mobilná aplikácia, implementácia kartového systému 
pre centrálnu turistickú kartu a ďalšie služby, ktoré budú prevádzkované a podporené 

technologickým systémom Zhotoviteľa (projekt národného turistického systému (ďalej len 
„NTS“).  

 
2. V rámci realizácie predmetu tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre účely podľa článku I, 

bodu 1 dodávať, implementovať, distribuovať, prevádzkovať a servisovať softvérový 
systém v rozsahu tejto zmluvy.  

 
3. Zhotoviteľ je vlastníkom databázového programu pre funkcionality podľa článku I, bodu 

1. bez nároku tretích strán pred, počas a po ukončení trvania zmluvy. 
 

4. Objednávateľ je vlastníkom informačného obsahu (obrazového, textového 
a audiovizuálneho), ktorý môže byť použitý pre naplnenie databázového programu 

automatizovaným rozhraním a/alebo manuálnym vložením prostredníctvom redakčného 
systému. 

 
 

II. 
Cena za dielo 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy 

odplatu za riadne a včas poskytnutý predmet Zmluvy. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednorazový licenčný poplatok za dodanie, implementáciu, 
prevádzku, údržbu a spoluprácu na obdobie 5 rokov podľa tejto zmluvy je dohodnutý 
vo výške 19.992,- € (devätnásťtisíc deväťsto deväťdesiat dva eur).  Zhotoviteľ nie je platca 
DPH. 
 

3. Dohodnutá cena je cenou konečnou, ktorá zahŕňa všetky služby a náklady Zhotoviteľa 
pre dodanie Predmetu Zmluvy a Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať akékoľvek ďalšie 
náklady alebo platby.  
 

4. Pre zdaniteľné plnenie uvedené v predmete tejto Zmluvy je Objednávateľ nezdaniteľná 
osoba. 
 

5. Zhotoviteľovi vzniká nárok na licenčný poplatok podľa odseku 2. tohto článku tejto zmluvy 
po spustení predmetu zmluvy do plnej prevádzky podľa článku III. tejto zmluvy. 
 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať plnenie podľa článku III, bodu 1 tejto zmluvy v celom 
rozsahu a to výlučne za podmienok dohodnutých a vymedzených touto zmluvou. 

 
 

III. 
Čas plnenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že  spustenie predmetu zmluvy do plnej prevádzky bude do 20. 

mája 2017 za podmienky, že zmluva bude podpísaná do 23. 12. 2016. Pokiaľ zmluva bude 
oboma zmluvnými stranami podpísaná neskôr, tak o rovnakú dĺžku sa posunie aj termín 
realizácie a spustenia do prevádzky. 

 
2. Dodržanie termínov dohodnutých v bode 1 tohto článku je závislé od riadneho 

a včasného spolupôsobenia Objednávateľa a Zhotoviteľa. 
 
 

IV.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Záväzky, práva a povinnosti Zhotoviteľa: 

a. Vyčleniť a stanoviť zodpovednú osobu na riadenie a koordináciu technických 
a realizačných záležitosti spojených s predmetom tejto zmluvy – projektového 
koordinátora.  

b. Zabezpečiť komplexné technologické riešenie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy. 
c. Pri realizácii prác dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a 

ustanovenia tejto zmluvy. 
d. Bezvýhradne zodpovedať za funkcionalitu technologického systému v rozsahu 

minimálne podľa tejto zmluvy. 
e. Zabezpečiť s partnermi ktorých schváli Objednávateľ komplexný systém turistickej 

karty s prepojením na NTS. Systém turistickej karty sa bude riadiť samostatnou 
bezplatnou zmluvou, ktorú schváli a podpíše Objednávateľ.  

f. Integrovať funkčné rozšírenia do portálu slovakia.travel. 
g. Zabezpečiť a poskytnúť Objednávateľovi vstup do administrácie ako hlavného 

administrátora a následne zabezpečiť vstup do systému s nižším stupňom užívateľských 
práv aj ostatným projektovým partnerom, ktorí sa zapoja do projektu NTS, kde môže 
tento partner alebo tretia strana spravovať svoju časť benefitného systému, 
vernostného systému, internetového portálu, mobilnej aplikácie, svoje profily, profily 
prevádzok ktoré pod nich patria, sledovať štatistiky a nastavovať užívateľské práva 
pre seba a svoje prevádzky. 
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h. Plne spolupracovať s Objednávateľom na príprave marketingových podkladov pre 
projekt. 

i. Podporovať Objednávateľa na akciách kde sa bude projekt prezentovať a kde bude 
Zhotoviteľ pozvaný.  

j. Pomáhať Objednávateľovi pri komunikácii a prezentáciách. 
k. Zhotoviteľ má právo tretím stranám mimo tejto zmluvy, ktorí ale budú súčasťou 

projektu NTS a to hlavne projektovým partnerom a komerčným partnerom ponúknuť 
doplňujúce služby a produkty na podporu alebo fungovanie projektu NTS. Všetky tieto 
služby a produkty musia byť pred ich pripojením do projektu NTS jednorázovo 
povolené Objednávateľom a budú prevádzkované podľa dohody medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

l. Zhotoviteľ má právo na reklamu svojej projektovej značky a  obchodného mena 
v projekte. 

m. Zhotoviteľ má právo používať názov a logo Objednávateľa pre účely projektu NTS. 
 
 
2. Záväzky, práva a povinnosti Objednávateľa: 

a. Vyčleniť a stanoviť zodpovednú osobu na riadenie a koordináciu technických 
a realizačných záležitosti spojených s predmetom tejto zmluvy – projektového 
koordinátora.  

b. Zabezpečiť po podpise zmluvy podľa možností Objednávateľa súčinnosť na projekte 
aj s týmito partnermi: 

o Turistické informačné kancelárie, OOCR, Klaster organizácie, ktoré 
budú podporovať projekt a produkty podľa vzájomnej dohody 
a podmienok. Týchto projektových partnerov určí Objednávateľ 
s takým pokrytím na celom území Slovenskej republiky, aby projekt NTS 
bol pre turistov zaujímavý a využiteľný. 

o Zväz hotelov a reštaurácii Slovenskej republiky, ktorá zabezpečí 
súčinnosť s hotelmi a reštauráciami na území Slovenskej republiky pre 
projekt NTS. 

o Železničná spoločnosť Slovenskej republiky, ktorá zabezpečí 
propagáciu projektu NTS na hlavných železničných staniciach 
určených Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

o Medzinárodné letiská v meste Bratislava, Košice, Poprad, Sliač, ktoré 
zabezpečia propagáciu projektu NTS na danom letisku. 

c. Aktívne a súčinne spolupracovať pri zavádzaní a propagácií projektu NTS na území 
celej Slovenskej republiky.  

d. V rámci propagácie projektu NTS zabezpečiť počas trvania projektu propagačné 
aktivity turistom podľa marketingového plánu. Cieľová skupina sú tuzemský 
a zahraničný turisti.  

e. Pri zahájení a priebežne počas trvania projektu zabezpečovať publicitu a marketing 
projektu NTS, vrátane online kampaní, tlače a implementácie určených reklamných 
predmetov.  

f. Podieľať sa so Zhotoviteľom na komplexnom dizajne projektu turistických kariet a 
dodržiavať dohodnuté štandardy grafiky pre účely projektu NTS.  

g. Umožniť integráciu do slovakia.travel 
h. Počas celej doby trvania  projektu aktívne pracovať a využívať tento systém.  
i. Zabezpečiť plnenie obsahu na internetovom portáli a v mobilnej aplikácii cez 

administračné rozhranie dodané Zhotoviteľom počas celej doby trvania projektu. 
Plnenie obsahu môže zabezpečiť Objednávateľ prostredníctvom projektových 
partnerov a/alebo tretích strán mimo tejto zmluvy. Obsah bude vložený vo všetkých 
jazykoch aké bude internetový portál a mobilná aplikácia ponúkať. Jazyky pre 
internetový portál a mobilnú aplikáciu určí Objednávateľ.  
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j. Zabezpečiť vo vlastnej réžii, alebo prostredníctvom tretích strán kontrolu prekladov 
všetkých novovložených a upravených textov vo všetkých jazykoch aké bude 
internetový portál a mobilná aplikácia ponúkať. 

k. Objednávateľ zabezpečí napĺňanie a aktualizáciu obsahu v častiach, ktoré bude 
spravovať Objednávateľ počas celej doby trvania projektu. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že budú dodržiavať úkolový a časový harmonogram, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si maximálnu  súčinnosť a informovať sa navzájom 
pri zabezpečovaní jednotlivých činností podľa tejto zmluvy, vrátane vzájomnej 
koordinácie tak, aby mohol byť projekt  spustený včas a v celom rozsahu.  
 

5. Aktívnou spoluprácou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odpovedať na komunikáciu 
zmluvného partnera maximálne do 2 pracovných dní od doručenia emailu alebo 
písomného oznámenia a pristupovať ku každej časti projektu zodpovedne tak, aby 
neblokoval zmluvný partner implementáciu alebo prevádzkovanie projektu. 

 
 

V. 
Udelenie licencie a podmienky užívania Diela 

1  
1. Zhotoviteľ ako nositeľ majetkových práv k Dielu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov(ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje Objednávateľovi 
súhlas na použitie Diela spôsobom, v rozsahu a za podmienok v tejto Zmluve uvedených 
(ďalej len „Licencia“), a to dňom úplného zaplatenia zmluvnej ceny v zmysle článku II, 
bodu 2 tejto Zmluvy.  
 

2. Objednávateľ ako nadobúdateľ Licencie, je oprávnený použiť Dielo na účely 
propagácie Slovenska / na akýkoľvek účel určený Objednávateľom.  
 

3. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi Licenciu ako: 
a. nevýhradnú licenciu bez vecného alebo územného obmedzenia, 
b. na dobu trvania platnosti zmluvy,  

 

4. Objednávateľ nie je oprávnený Dielo kopírovať, modifikovať alebo prekladať (s výnimkou 
uvedených v ustanovení § 89 Autorského zákona), používať dekompiláciu alebo iné 
metódy spätného inžinierstva. 
 

5. Zhotoviteľ týmto prevádza na Objednávateľa všetky osobitné práva Zhotoviteľa 
databázy, ktoré Zhotoviteľ ako Zhotoviteľ databázy má k súčastiam plnenia Zmluvy, ktoré 
sú databázou podľa § 135 Autorského zákona. 

 
6. Objednávateľ je držiteľom príslušných licencií k informačnému obsahu (textový, obrazový 

a audiovizuálny materiál), ktorý nie je prenositeľný na Zhotoviteľa. V prípadne ukončenia 
zmluvného vzťahu Zhotoviteľ nie je oprávnený tento obsah bez písomného súhlasu 
Objednávateľa používať a bude z databáz Zhotoviteľa stiahnutý. 

 
7. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zhotoviteľ touto Zmluvou v súlade s § 137 

Autorského zákona prevádza svoje práva k predmetu plnenia tejto Zmluvy, pokiaľ je 
týmto predmetom databáza, na Objednávateľa. Objednávateľ je na základe licencie 
oprávnený za účelom riadneho užívania Diela a v rozsahu predpokladanom touto 
Zmluvou najmä na: 

• vyhotovenie rozmnoženiny diel, 

• použitie diel a/alebo rozmnoženiny diel pre potreby Objednávateľa tak, ako sú 
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tieto špecifikované v súťažných podkladoch, 
• verejné vykonanie diel,  

• verejné rozširovanie originálu diel alebo ich rozmnoženín akýmkoľvek spôsobom, 
 
 

VI. 
Ochrana informácií 

 
1. Zmluvní partneri sú si vedomí toho, že v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy a realizácie 

projektu NTS si môžu vzájomne poskytnúť informácie, pri ktorých je záujem jednej zo 
zmluvných partnerov, aby ich druhý alebo ostatní zmluvní partneri neposkytli tretej osobe 
alebo nevyužili vo vlastný prospech (ďalej len „dôverné informácie“). Partner prijímajúci 
takéto dôverné informácie sa zaväzuje maximálnym spôsobom, minimálne na úrovni 
odbornej starostlivosti zabezpečiť utajenie takýchto dôverných informácií pred akoukoľvek 
treťou stranou a zdržať sa ich použitia pre svoj vlastný prospech, v opačnom prípade 
zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne druhému alebo ostatným zmluvným partnerom, 
pričom poškodený zmluvný partner je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 
2. Za dôverné informácie sa považujú najmä akékoľvek skutočnosti, informácie, či údaje 

o činnosti Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, o ich pomeroch, o ich službách, či klientoch, 
popisy alebo časti popisov technologických procesov a vzorcov, technického know-how, 
informácie o prevádzkových metódach, procedúrach a pracovných postupoch, 
obchodné alebo marketingové plány, koncepcie a stratégie alebo ich časti, ponuky, 
zmluvy, dohody alebo iné dojednania s tretími stranami, informácie o výsledkoch 
hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi a všetky ďalšie a akékoľvek iné 
informácie súvisiace s aktivitami niektorej zo zmluvných strán, ktoré majú určité hodnoty a 
sú tak spôsobilé priniesť niekomu prospech alebo poškodiť Objednávateľa, Zhotoviteľa, 
alebo ktoré sú partnerom, ktorý ich poskytuje označené za dôverné, alebo ich dôverná 
povaha vyplýva z ich podstaty alebo z okolností známych druhému alebo ostatným 
zmluvným partnerom. 

 
3. Ochranu dôverných informácií sa zmluvní partneri zaväzujú vykonávať s odbornou 

starostlivosťou, využívať ich len v súvislosti s realizáciou projektu NTS, nezneužívať a 
nesprístupniť ich tretím osobám s výnimkou prípadu, ak je takéto poskytnutie informácie 
vyžadované na základe zákona, alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, alebo 
nevyhnutné v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy za podmienky, že osoba 
ktorej budú takto informácie poskytnuté bude zaviazaná rovnakou povinnosťou 
mlčanlivosti za rovnakých podmienok, ako sú obsiahnuté v článku VI. tejto zmluvy. Každý 
zo zmluvných partnerov zodpovedá v súvislosti so zaobchádzaním s dôvernými 
informáciami za konanie svojich spolupracovníkov, zástupcov, zamestnancov a iných 
osôb, ktorým sprístupnila dôverné informácia podľa tejto zmluvy. 

 
4. Na ustanovenia podľa ods. 1 – 3 tohto článku sa nevzťahuje povinné poskytovanie alebo 

zverejňovanie informácií v zmysle platnej legislatívy. 
 
 

VII. 
Doba platnosti 

 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 5 rokov, nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
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1. Táto  zmluva zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, vrátane jej predĺženia v zmysle ustanovenia 
bodu 5 tohto článku zmluvy; 
b) písomnou dohodou zmluvných strán; 
c) hrubým porušením zmluvy bez  vykonanej nápravy jednej zo zmluvných strán. Zmluva 
môže zaniknúť v dôsledku nesplnenia zmluvnej povinnosti ani v dodatočne stanovej 
primeranej lehote na plnenie, ktorú určí druhý zmluvný partner v písomnom upozornení na 
porušenie zmluvnej povinnosti. Písomné upozornenie podľa predchádzajúcej vety musí 
byť zmluvnému partnerovi, ktorému je adresované doručené doporučene na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú adresu, ktorú písomne na tento účel 
oznámi zmluvným partnerom; 
d) výpoveďou. 
 

2. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá 
zmluvná strana je v omeškaní s plnením svojej povinnosti podľa tejto zmluvy a ani 
v dodatočne poskytnutej lehote svoju povinnosť nesplnil, a súčasne toto omeškanie 
predstavuje podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti. Na účely tejto zmluvy je 
porušenie povinnosti založenej touto zmluvou podstatné, ak zmluvný partner porušujúci 
zmluvu vedel v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s 
prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
zmluva uzavretá, že druhý zmluvný partner nebude mať záujem na plnení povinností pri 
takom porušení zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, zaniká zmluva dňom doručenia 
písomného prejavu vôle odstupujúceho zmluvného partnera druhému zmluvnému 
partnerovi. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 
partnerov, s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani 
zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby tohto zákona podľa § 262, 
riešenia sporov medzi zmluvnými partnermi, ochrany informácií v zmysle ustanovenia 
článku VI. tejto zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (zmluvná pokuta). 

 
3. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia byť doručené druhej zmluvnej strane v písomnej 

forme. Výpoveď a dostúpenie musí byť zaslané zmluvnému partnerovi doporučenou 
zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú adresu, ktorú 
zmluvný partner písomne na tento účel oznámi zmluvnému partnerovi. V prípade 
neprevzatia zásielky, sa zásielka bude považovať za doručenú dňom jej uloženia na 
pošte, a to aj v prípade, ak sa o jej uložení zmluvný partner, ktorému bola zásielka 
adresovaná nedozvedel.  

 
4. Výpovedná lehota je jeden rok a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej 

zmluvnej strane.  
 

 
 

 
5. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa Zhotoviteľ zaväzuje všetok obsah, ktorého 

vlastníkom je Objednávateľ – obrazový, textový a audiovizuálny vrátane všetkých 
jazykových verzií, odovzdať Objednávateľovi  v štruktúrovanej podobe prostredníctvom  
elektronického exportu údajov z databázy cez výmenné formáty alebo cez API rozhranie 
do informačného systému Objednávateľa podľa následne zadefinovaných parametrov. 
Zhotoviteľ je zároveň povinný tento obsah odstrániť zo svojich databáz, informačných 
systémov, z mobilnej aplikácie ako aj ďalších digitálnych nosičov. 
 

6. Pre prípad, že nedôjde do konca piateho roku od podpisu tejto zmluvy všetkými jej 
účastníkmi k ukončeniu tejto zmluvy podľa niektorého ustanovení  bodu 1, písm. b) až d) 
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tohto článku zmluvy, dohodli sa zmluvní partneri na predĺžení tejto zmluva automaticky o 
ďalších 5 rokov. 

 
 

VII. 
Sankcie 

2  
1. V prípade omeškania s dodaním Predmetu Zmluvy alebo jeho časti, ktoré bolo 

spôsobené zo strany Zhotoviteľa, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,025% z ceny omeškaného plnenia za každý deň takéhoto omeškania, max. do 
výšky 5% ceny tejto časti plnenia. 
 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry vzniká Zhotoviteľovi nárok 
na úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň takéhoto omeškania. 

 
 

VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú prioritne Obchodným 

zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými v SR. 
 

2. Na základe Rozhodnutia ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky č.143/2016 zo dňa 31. októbra 2016 (ďalej len „Rozhodnutie“), dochádza 
k zrušeniu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, štátnej príspevkovej organizácie,        
k 31. decembru 2016, a to zlúčením s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, (ďalej len „ministerstvo“), na základe čoho všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, prechádzajú od 1. januára 2017 na ministerstvo, 
so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15. 

 
3. Akékoľvek poplatky alebo iné finančné povinnosti, ktoré zmluvným partnerom vzniknú 

v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy, hradí každý zmluvný partner 
samostatne tak ako jej vzniknú, pokiaľ nie je medzi partnermi dohodnuté podľa zmluvy 
inak.  
 

4. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť na 
tretiu osobu akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce mu z tejto Zmluvy. 

 
5. Zhotoviteľ súhlasí a zaväzuje sa, že na požiadanie Objednávateľa mu sprístupní originály 

všetkých dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, najmä pre účely príslušných 
orgánov kontroly. 

 
6. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len na základe vzájomnej dohody 

Zmluvných strán písomne vo forme očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán. 
 

7. Táto Zmluva sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaná v súlade s platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení Autorského 
zákona a Obchodného zákonníka. 

 
8. Spory z tejto Zmluvy vzniknuté sa budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou Zmluvných 

strán.  
 
9. Práva a záväzky, vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na prípadných právnych 

nástupcov Zmluvných strán. 
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10. Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti iba na niektoré ustanovenia tejto zmluvy, je neplatné 

iba toto ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu alebo z okolností, za ktorých 
bolo dohodnuté, nevyplýva, že nie je možné ho oddeliť od ostatného obsahu zmluvy. 

 
11. Zmluvní partneri sú oboznámení a súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy na 

webovom portáli Objednávateľa. Toto sa nevťahuje na prílohu zmluvy, ktorá popisuje 
odborné a technické náležitosti, ktoré sú predmetom know-how Zhotoviteľa. 

 
12. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ 

obdržia po jednom rovnopise.  
 

13. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a  
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
14. Zmluvní partneri si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  
 
 
Príloha: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia (Opis predmetu zákazky) 
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny 
Príloha č. 3 – Implementačný úkolový a časový harmonogram  
 
 
V Bratislave, dňa  
 
 
 
              Za  Objednávateľa: 
 
 
 

 
 
 
 
            Za Zhotoviteľa: 
 
 

___________________________________ 
                     Ing. Marián Bujna 

___________________________________ 
                       Lukáš Bednár 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia (Opis predmetu zákazky) 
 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“) na základe konceptu podpory 
domáceho cestovného ruchu a plánu marketingových aktivít pre rok 2016 realizuje 
rozširovanie funkcionality národného portálu CR SR www.slovakia.travel pre zabezpečenie 
profesionálnej prezentácie Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie. Rozšírenie 
funkcionalít portálu zahŕňa: dodanie mobilnej aplikácie, vytvorenie technického rozhrania 
pre mobilnú aplikáciu v systéme slovakia.travel, prepojenie existujúcich systémov, 
prevádzkovanie, systémová a aplikačná podpora jednotlivých modulov, rozhraní a aplikácie, 
ďalšie súvisiace služby a vytvorenie doplnkových funkcionalít pre turistickú kartu. 

Predmetom zákazky je zhotovenie softvérového diela ako jednu hlavnú platformu pre 
turistické inštitúcie na území celej Slovenskej republiky v podobne mobilnej aplikácie, modulu 
plánovača a systému turistickej karty, ktoré budú informovať o možnostiach, podujatiach 
a bodoch záujmu pre turistu na celom území SR, pričom budú ponúkať možnosť plánovania 
vlastného kalendára akcií a získavania okamžitých benefitov. 

Cieľom je poskytnúť tuzemským ale aj zahraničným turistom komplexný ucelený nástroj na 
jednoduchú orientáciu pri poznávaní Slovenka a turistickým inštitúciám vytvoriť ucelenú 
jednotnú platformu pre informovanosť, benefity a komunikáciu s turistom. Na základe 
ucelených informácií o turistických aktivitách, atrakciách a udalostiach turistovi poskytnúť 
možnosť: 

• vybrať si a naplánovať vlastný výlet,  
• znavigovať ho na dané miesto,  
• podať mu zaujímavé informácie o mieste záujmu,  
• pracovať s ním a získať jeho spätnú väzbu,  
• zatraktívniť mu pobyt alebo výlet benefitmi a inými výhodami z turistickej karty 

a motivovať ho, aby v cestovaní po Slovensku pokračoval a šíril cez zdieľanie 
platformy zážitky zo Slovenska medzi svojich priateľov.  

Mobilná aplikácia bude nadstavbou modulu plánovača, kde sa užívateľ: 

• znaviguje na dané miesto z kalendára, 
• nájde si o ňom textové aj akustické informácie,  
• ohodnotí výlet,  
• zdieľa výlet,  
• má pri sebe hotelového sprievodcu. 

Časti mobilnej aplikácie sa musia sťahovať priamo do mobilu a vedieť pracovať aj v offline 
režime. 
Modul plánovača bude zameraný na naplánovanie si výletu na území Slovenskej republiky. 
Modul sa vloží do portálu slovakia.travel. Turista si musí vedieť: 

• vyfiltrovať svoj výlet,  
• pozrieť si informácie o danej oblasti,  
• nájsť hotel s otvorenou možnosťou prepojenia na rezervačné systémy,  
• k nemu si musí vedieť nastaviť body záujmu alebo podujatia ktoré chce vidieť 

a navštíviť,  
• musí si vedieť pozrieť o bodoch záujmu alebo podujatiach viac informácii,  
• vyfiltrovať si ich, alebo vyhľadať  
• mať možnosť si ich uložiť do plánovača  
• celú svoju trasu naplánovať a dať do kalendára. 

Modul plánovača bude vložený na portál slovakia.travel na subdoménu, pričom vstup do 
systému bude prostredníctvom výzvy k akcii (tlačidla) na domovskej stránke slovakia.travel. 
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Obe časti musia obsahovať aj klientsku zónu pre verifikáciu a ukladanie kalendára a kariet 
turistu. Obsah musí byť vizualizovateľný v tabuľkových a mapových zobrazeniach. 
 
Mobilná aplikácia musí byť napojená na modul plánovača a kartový systém, ktoré pracujú 
v jednom administračnom rozhraní a sú napojené na centrálny databázový systém. 
 
Popis funkcionality mobilnej aplikácie, rozhrania pre portál slovakia.travel a turistickej karty: 
 
Minimálne funkcie rozhrania portálu: 

• úvod s vyhľadávaním a filtrami 
• zoznam a opis území  
• zoznam hotelov 
• tipy na výlet s filtrom a mapou, turistickou mapou a cyklomapou 
• tipy na podujatia 
• plánovač výletov  
• počasie na výlet 
• klientska zóna 
• jazykové mutácie podľa slovakia.travel 

Minimálne funkcie Mobilnej aplikácie: 
• úvod s vyhľadávaním a filtrami 
• zoznam a opis území  
• zoznam hotelov 
• tipy na výlet s filtrom a mapou 
• tipy na podujatia 
• plánovač výletov  
• počasie na výlet 
• klientska zóna 
• QR čítačka a GPS lokátor 
• turistický audio sprievodca pre exteriéry  
• notifikácie 
• navigácia pre exteriéry 
• jazykové mutácie  
• hotelový asistent s funkciami minimálne v rozsahu: profil hotela, vlastné menu hotela s 

možnosťou objednať si službu hotela, hotelová recepcia, hodnotenie hotela, chat s 
hotelom, možnosť nastaviť akýkoľvek jazyk podľa zadania hotela, s nastavením farieb 
hotela, s obrázkami a textami prispôsobené pre hotel. 

Rozhranie a systém pre turistickú kartu a samotná turistická karta - minimálne funkcie: 
• softvérové rozhranie a prepojenie do systému slovakia.travel 
• verifikačná funkcia na overenie platnosti cez verifikačný nástroj 
• benefičná funkcia na získavanie zliav 
• vernostná funkcia na zbieranie vernostných bodov 
• štatistická funkcia na zhromažďovanie štatistických výstupov 

Technické požiadavky: 
 
Mobilná aplikácia: 

• aplikácia pre smartfón zariadenie s OS iOS od verzie 8 alebo Android od verzie 
4.1dostupnej v obchode zadarmo 

• musí pracovať v režime online aj offline 

Rozhranie pre portál slovakia.travel: 
• umiestnenie na subdoméne  
• dostupnosť 24/7 
• redakčný systém na správu obsahu pre aplikáciu 
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• dostupnosť redakčného systému cez web prehliadač 

Rozhranie a systém pre turistickú kartu: 
• technológia kariet RFID 
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Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny 
 

„Národný portál slovakia.travel - rozširovanie funkcionalít s výstupom do mobilnej aplikácie, mobilná 

aplikácia a centrálna turistická karta“ 

Tabuľka na ocenenie jednotlivých častí predmetu zákazky 

1 2 5 6 7 8 

p.č. Aktivita 

Cena  

v EUR 

bez DPH 

Sadzba 

DPH  

v % 

Výška 

DPH  

v EUR 

Celková cena  

v EUR s DPH1) 

1 

Vytvorenie rozhrania pre nové funkcionality portálu 
slovakia.travel pre napojenie mobilnej aplikácie na 
databázový systém 

      3000 

2 API prepojenia a správa dát       1200 

3 Vytvorenie mobilnej aplikacie       3600 

4 Vytvorenie rozhrania pre turistickú kartu s technológiou RFID       7200 

5 
Prevádzkovanie, servis, aplikačná podpora a ďalšie súvisiace 
služby na 5 rokov 

      4992 

Celková cena spolu       19 992,00 

1) neplatiteľ DPH vypĺňa údaje len v stĺpci č. 8 
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Príloha č. 2 – Implementačný úkolový a časový harmonogram 
 

Rok 2016 

December 

• príprava a schválenie obchodnej stratégie, marketingovej stratégie a hlavného 
grafického zadania pre projekt 
 

Rok 2017 

Január a február 

• stretnutia s projektovými partnermi 
• zazmluvnenie projektových partnerov 

 

Marec 

• príprava grafických zadaní pre projektových partnerov 
• schválenie a implementácia grafických zadaní do systému. 
• beta verzia kartového benefitného systému 

 

Apríl 

• beta verzia aplikácie a webu  
• sprístupnenie administrácie pre objednávateľa a projektových partnerov, ktorí budú 

plniť dátami internetový portál, aplikáciu a nastavovať kartový benefitný systém 
• testovanie systému 
• objednávanie a tlač kariet 

 

Máj 

• kontrola plnenia internetového portálu, aplikácie a nastavovanie kartového 
benefitného systému  

• dopĺňanie nevyplnených častí internetového portálu, aplikácie a nastavenia 
kartového benefitného systému 

• distribúcia kariet 
• implementácia a spustenie reklamnej kampane 
• spustenie reklamnej kampane 
• spustenie do plnej prevádzky 20. máj 2017 

 


