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Dodatok č. 1 
k Zmluve o údržbe a rozvoji programového produktu  

Akademický informačný systém 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z – Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

Evidenčné číslo zmluvy poskytovateľa:       
 

1. Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici   
Adresa: Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený:                        prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi – rektor 
Zodpovedný za projekt: Ing. Petra Virágová – kvestorka 
IČO: 37961632 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  SK56 8180 0000 0070 0024 0268  
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „AU v BB“) 
  

 
2. Poskytovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Adresa: Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie  
vo veciach zmluvy:  JUDr. Zuzana Gažová 
IČO:  00 397 768  
DIČ: 2021157050  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  SK4881800000007000241770 
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „UPJŠ“)  

 

2. Úvodné ustanovenia  

V súlade s článkom 9, ods. 9.2 a 9.4 a s článkom 12, ods. 12.2 Zmluvy o údržbe a rozvoji programového 
produktu Akademický informačný systém (ďalej iba „Zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na uzavretí 
Dodatku č. 1 k tejto Zmluve.  
 

3. Predmet dodatku 

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve upravuje implementáciu, podporu a finančné zabezpečenie nového 
subsystému Register dokumentov a spisová služba – 1. fáza (ďalej „RDSS“) v súlade s čl. 4, ods. 4.4.1.  
 
Čl. 4.1. – Implementácia AIS znie: 
 
4.1.1. Implementácia AIS verzia 1.1 sa bude realizovať nasledujúcim spôsobom: 
4.1.1.2 Poskytovateľ vykoná inštaláciu aplikačného servera, vytvorenie databázy informačného systému, 
naplnenie číselníkov, integráciu do www prezentácie v termíne do 15.1.2006. 
4.1.1.3 Objednávateľ po konzultácii s poskytovateľom vykoná zavedenie aplikačných používateľov, pridanie 
rolí a prístupových práv v termíne do 31.1.2006. 
4.1.1.4 Poskytovateľ poskytne  objednávateľovi elektronickú dokumentáciu k AIS  v termíne do 31.1.2006. 
4.1.1.5 Poskytovateľ zaškolí správcov a typových používateľov AIS v termíne do 31.1.2006. 
4.1.1.6 Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu zmluvy písomným preberacím protokolom do 5 dní po 
zaškolení. 
 
4.1.2. Implementácia AIS verzia 2.1 sa bude realizovať v termíne od 1.6.2006 do 31.7.2006 nasledujúcim 
spôsobom: 
4.1.2.1 Poskytovateľ vykoná inštaláciu databázového servera Oracle 10g, Oracle aplikačného servera, ak 
nebola vykonaná pri implementácii verzie 1.1 a AIS aplikačného programového vybavenia. 
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4.1.2.2 Objednávateľ zabezpečí inštaláciu WWW servera s podporou SSL. 
4.1.2.3  Poskytovateľ vytvorí databázovú inštanciu, potrebné databázové objekty, vykoná ich prvotné 
naplnenie a preklopí stávajúce údaje z AIS verzie 1.1 do verzie 2.1. 
4.1.2.4 Poskytovateľ dodá potrebnú elektronickú dokumentáciu AIS. 
4.1.2.5 Poskytovateľ zaškolí správcov a typových používateľov AIS. 
4.1.2.6 Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu zmluvy písomným preberacím protokolom do 5 dní po 
zaškolení. 
4.1.2.7 Poskytovateľ vykoná inštaláciu RDSS u objednávateľa a zaškolí jeho používateľov v termíne 
do22.12.2016. 
 
Čl. 8 – Povinnosti poskytovateľa znie: 
  
8.1. Poskytovateľ potvrdí prijatie nahlásenia chyby AIS v termíne uvedenom v bode 5.2. 
8.2. Poskytovateľ  poskytne služby k odstráneniu chyby AIS s tým, že požiadavka na odstránenie chyby 
nevychádzala zo skutočností uvedených v odstavci 4.2.2.  
8.3 Poskytovateľ  vykoná evidenciu všetkých nahlásených chýb AIS. Ku každej nahlásenej chybe budú 
archivované nasledujúce informácie: 

 presný dátum a čas začatia prác na odstránenie chyby 

 klasifikácia chyby podľa poskytovateľa 

 spôsob odstránenia chyby 

 presný dátum a čas odstránenia chyby, príp. štatút ako otvorenej chyby  

 potvrdenie odstránenia chyby zo strany objednávateľa a poskytovateľa 
8.4 Poskytovateľ  odstraňuje chyby v  pracovnej dobe.  
8.5 Pre vzdialený prístup k technickým prostriedkom objednávateľa zabezpečujúcim činnosť AIS bude 
poskytovateľ pristupovať z určených adries. 
8.6    Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré objednávateľovi vznikli spracovaním chybných vstupných 
údajov a za následné škody, ktoré objednávateľovi  vznikli  v prípade, ak pokračoval v ďalšom používaní 
programového produktu AIS pri jeho zrejmých nedostatkoch. 
8.7.   Poskytovateľ nezodpovedá za škody, vrátane straty údajov, ktoré odberateľovi vznikli prevádzkovaním 
programového  produktu  AIS v rozpore s pokynmi v programovej dokumentácii, vplyvom technickej chyby 
počítača alebo iným vonkajším vplyvom. 
8.8. Poskytovateľ  ručí za antivírusovú  čistotu programového  produktu  AIS v takej miere, ktorú poskytujú 
antivírusové programy použité poskytovateľom. 
8.9. Poskytovateľ zodpovedá za zhodu RDSS s výnosom Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. 
o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry (ďalej len „výnos č. 525/2011                     
Z. z.“) a po jeho nasadení do produkčnej prevádzky od 1.1.2017 zabezpečí jeho certifikáciu na úroveň zhody 
s výnosom č. 525/2011 Z. z.  
 
Čl. 9 – Cena a platobné podmienky znie: 
 
9.1. Celková cena za poskytovanie služieb podľa článku 4.1. činila 3319,40 EUR. Dodatkom č. 1 sa celková 
cena za poskytovanie služieb podľa  článku 4.1. zvyšuje o sumu podľa článku 9.5. 
9.2. Služby podľa článku 4.2. a 4.3. budú v prvom roku užívania licencie vzhľadom na dotáciu MŠ SR 
poskytnuté bezplatne. V ďalších rokoch bude cena služieb na obdobie jedného roka špecifikovaná 
v prílohách k tejto zmluve po dohode v Riadiacej rade projektu a po zohľadnení podpory zo strany MŠ SR, 
a to dodatkom k tejto zmluve. Platby budú uskutočňované štvrťročne na základe faktúry. 
9.3. Cena za ďalšie činnosti, ktoré bude objednávateľ požadovať nad rámec služieb podľa článku 4.2 a 4.3  
bude špecifikovaná v prílohách k tejto zmluve na základe počtu človekohodín. Cena za jednu človekohodinu 
hodinu je 16,60 EUR. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia  objednávateľovi. 
9.4 Finančné zabezpečenie ďalšieho rozvoja AIS po implementácii verzie 2.1 bude špecifikované v prílohách 
k tejto zmluve po dohode v Riadiacej rade projektu a po zohľadnení podpory zo strany MŠ SR, a to 
dodatkom k tejto zmluve. 
9.5 Cena za implementáciu RDSS v roku 2017 predstavuje sumu 3871,60 EUR. O túto sumu bude  
navýšený poplatok objednávateľa v rámci rozpočtu na rok 2017, ktorý schváli na svojom zasadnutí Riadiaca 
rada projektu.  
 
 

4. Záverečné ustanovenia 

  
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
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3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane dva rovnopisy. 

5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za dostatočne 
jednoznačný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvorili ho v tiesni, pod psychickým, či fyzickým nátlakom, 
ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.  

 

V Košiciach dňa ........................................    V Banskej Bystrici dňa   .................... 

 

Poskytovateľ:   Objednávateľ: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   Akadémia umení v Banskej Bystrici 
   
 
 
..........................................................   ................................................................. 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc..    prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 
    rektor UPJŠ            rektor AU v BB 
 
 


