
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

Allio s.r.o. 
Sídlo : Buková 27, 931 01 Šamorín 
IČO : 35 776 684 
IČ DPH : SK 2021583355 

Konajúci : Ing. Ján Micanko, konateľ spoločnosti 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č: 12974/T 
(ďalej len „Dodávateľ) 

a 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Fakulta zdravotníctva 
Sídlo : Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO : 31118259 
IČ DPH : nie je platcom DPH 
DIČ : 2021376368 

Konajúci : doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnllAD 
Zriadená zákonom č. 155/1997 Z. z. 
(ďalej len „Klient") 

Výklad Pojmov 

Register je register zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie lekár vedený SLK v zmysle zákona 
č. 578/2004 Z.z. Poskytovateľom registra a výhradným vlastníkom je Slovenská lekárska komora. 

Systém CME je elektronický systém SLK slúžiaci na zaznamenávanie kreditov získaných lekármi v rámci 
sústavného vzdelávania lekárov. 

Organizátorom vzdelávacej aktivity sa rozumie fyzická alebo právnická osoba organizujúca vzdelávacie 
podujatia sústavného vzdelávania lekárov. 

Online eKredit - je softvér, ku ktorému majetkové práva v zmysle autorského zákona vykonáva Dodávateľ, 
umožňujúci elektronické zaznamenávanie a odosielanie získaných kreditov sústavného vzdelávania lekárov 
priamo v systéme CME na stránkach kreditycme.sk. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je: 
1. Dodávateľ poskytuje Klientovi online aplikáciu eKredit, ktorá zabezpečuje požiadavky CME systému pre 
Slovenskú lekársku komoru a prevedie na Klienta licenciu (právo používania) softvérového produktu. 
2. Dodávateľ poskytuje Klientovi prostredníctvom online aplikácie eKredit aktualizáciu Registra a Zoznam 
aktivít (seminárov, sympózií a kongresov) organizátora evidovaných v CME systéme Slovenskej lekárskej 
komory. 



Článok 2 
Práva o povinnosti zmluvných strán 

Počas doby platnosti tejto Zmluvy budú Zmluvné strany spolupracovať a konať v dobrej viere, budú 
navzájom spolupracovať pri výkone svojich práv a plnení svojich záväzkov. 

Časť A 
Práva a záväzky Dodávateľa 

1. Dodávateľ bude poskytovať služby uvedené v tejto Zmluve s odbornou starostlivosťou, ktorá sa vyžaduje 
pre tento druh práce. 
2. Dodávateľ zabezpečí dostupnosť Registra a Zoznamu aktivít Klienta z CME systému Slovenskej komory 
lekárov a zabezpečí jeho dennú aktualizáciu. 
3. Dodávateľ zabezpečí údržbu a hotline servis pre Klienta. Hotline servis pre online aplikáciu eKredit bude 
k dispozícii pre Klienta v každý pracovný deň od 9:00 do 17:00 hodiny na telefónnych číslach 
4. Dodávateľ zabezpečí aktualizáciu softvéru pre Klienta ak je vytvorená nová verzia softvéru podľa 
požiadaviek Slovenskej komory lekárov. 
5. Dodávateľ zabezpečí vizuálny manuál na zaškolenie Klienta na používanie online aplikácie eKredit. 
6. Dodávateľ má právo deaktivovať licenciu a prístup k aktualizácii Registra a Zoznamu aktivít Klient, ak 
Klient nezaplatí poplatky (faktúru) do 30 dní po splatnosti faktúry. Nová aktivácia Klienta bude spoplatnená 
podľa cenníka uvedeného v Prílohe 1 tejto zmluvy. 

Časť B 
Práva a záväzky Klienta 

1. Klient ako odmenu zaplatí poplatok Dodávateľovi podľa platného cenníka uvedeného v Prílohe, ktorá je 
súčasťou tejto zmluvy. Na Klienta sa vzťahuje len bod E) Prílohy. 

2 Klient nemá právo využívať Register Slovenskej komory lekárov na iné účely ako na evidenciu kreditov 
jednotlivých členov na aktivitách organizátora. Klient nie je vlastníkom databázy a nemôže databázu členov 
predávať alebo s ňou nakladať inak. 

3. V prípade porušenia článku 2, časti B bodu 2 je Klient povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu 
1 000,-€ a to za každé zistenie použitia Registra Slovenskej komory lekárov na iné účely. 

Článok 3 
Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú v rozsahu záväzku Dodávateľ a Klient, pokiaľ ju niektorá zo 
Zmluvných strán neukončí písomnou výpoveďou zaslanou formou doporučeného listu druhej Zmluvnej 
strany. 

2. Táto zmluva môže byť ukončená: 
a. výpoveďou v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane 
b. dohodou zmluvných strán, pričom dohoda musí byť v písomnej forme a musí obsahovať 

vzájomné vysporiadanie práv a povinností zmluvných strán. 

Článok 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, 
resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a ich prílohách alebo ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v súvislosti 
s touto Zmluvou, sú považované za dôverné informácie, o ktorých sú obe zmluvné strany povinné 
zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ právny predpis platný a účinný na území Slovenskej republiky alebo písomná 
dohoda zmluvných strán nestanovuje inak. 

2. Písomnosti na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, ak nie je dohodnuté inak, zmluvné 



strany doručujú doporučene poštou preukazujúcou doručenie na adresu sídla zmluvných strán uvedené 
v záhlaví zmluvy, kuriérom alebo osobne príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa 
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo 
v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej 
strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného 
významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú možné len vo forme očíslovaných dodatkov podpísaných všetkými 
zmluvnými stranami so súhlasom všetkých zmluvných strán v písomnej forme. 

4. Otázky neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne 
ďalšími právnymi predpismi. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu Zmluvu podpisujú. 

V Bratislave dňa 

Za Dodávateľa: Za Klienta 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor TnUAD 



Príloha 1 

Cenník a poplatky 

Zakúpenie licencie a ročný update softvéru a informácii z CME systému 

A) Softvér eKREDIT - jednorázový licenčný poplatok 199 Eur bez DPH 

B) Ročný update softvéru, Registra členov SLK a zoznamu aktivít Klienta 249 Eur bez DPH 

C) Reaktivácia licencie eKREDIT - jednorázový poplatok 149 Eur bez DPH 

D) Softvér eKREDIT - jednorázový poplatok za každú ďalšiu licenciu pre Klienta 

do 10 licencii. Nad 10 licencii ďalšie licencie bez poplatku 49 Eur bez DPH 

E) eKredit online - poplatok za možnosť importu účastníkov 
do kreditného systému 60 Eur bez DPH/kreditovaná akcia 


