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Zmluva o partnerstve a spolupráci 
 
 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka, 
na realizáciu projektu  

Slovak Safer Internet Centre IV  
(SK SIC IV, grantová zmluva INEA/CEF/ICT/A2015/1154788),  

ktorý je spolufinancovaný z finančného programu Nástroj na prepojenie Európy (CEF) - 
telekomunikačný sektor, 

 
uzatvorená medzi 

eSlovensko Bratislava, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, IUVENTA - 
Slovenským inštitútom mládeže a Linkou detskej istoty  

(ďalej len „zmluva“). 
 
 
 
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. eSlovensko Bratislava o.z. 
so sídlom: Zámocká 18, 811 01 Bratislava 
korešpondenčná adresa: Mikulášska 27, 811 01  Bratislava 1 
IČO: 42412439; DIČ: 2120044993  
Číslo účtu: IBAN SK24 1100 0000 0029 4501 1349 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
Zastúpené štatutárnym zástupcom: JUDr. Marek Kmec 
Konanie: štatutárny zástupca koná sám 
Evidovaná na MV SR č. spisu  VVS/1-900/90-44399 zo dňa 03. októbra 2014 
(ďalej len Partner I) 
 
 
 

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
so sídlom: Stromová 1, 813 30  Bratislava 
IČO: 00164381; DIČ: 2020798725 
Číslo účtu: IBAN SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Zastúpené štatutárnym zástupcom: prof. Ing. Peter Plavčan CSc. 
(ďalej len Partner II) 
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3. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
so sídlom: Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4 
IČO: 00157660; DIČ: 2020798637 
Číslo účtu: IBAN SK43 8180 0000 0070 0012 3811 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Zastúpené štatutárnym zástupcom: PaedDr. Alena Minns, PhD. 
(ďalej len Pristupujúci k Partnerovi II) 

 
 
4. Linka detskej istoty n.o. 

so sídlom Fialkové údolie 5, 811 01 Bratislava  
IČO: 45744327; DIČ: 2024160512 
Číslo účtu: SK06 0200 0000 0036 0539 8756 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Zastúpené štatutárnym zástupcom: Ing. Eva Dzurindová 
Konanie: štatutárny zástupca koná sám 
Evidovaná v registri pod č. OVVS-87164/447/2014-NO 
(ďalej len Partner III) 
 
(ďalej tiež zmluvné strany). 

 

Článok II. 
Predmet a rozsah zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok financovania a realizácie projektu 

Slovak Safer Internet Centre IV. (ďalej len „projekt“), ktorý bol schválený Výkonnou agentúrou EÚ 
pre inovácie a siete podpísaním Zmluvy o pridelením grantu k projektu zo dňa 20.10.2016 pod 
číslom: INEA/CEF/ICT/A2015/1154788 (ďalej len „grantová zmluva“ príloha č. 1: Grant Agreement 
s prekladom z anglického jazyka, prekladateľ Mgr. Martin Krakovský, PhD., prekladateľský úkon 
zapísaný v prekladateľskom denníku pod poradovým číslom 467/2016, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť).  
 

2. Projekt budú zmluvné strany realizovať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
a v grantovej zmluve. 
 
 

Článok III. 
Záväzky zmluvných partnerov 

 
1. Partner I sa zaväzuje implementovať grantovú zmluvu projektu SK SIC IV a ako koordinátor 

projektu spolupracovať s Partnerom II resp. Pristupujúcim k Partnerovi II a Partnerom III. 
 

2. Partner II sa zaväzuje v súlade s prísľubom ku grantovej zmluve: 
• spolupracovať na projekte SK SIC IV, pričom kontaktným organizačným útvarom je odbor 

mládeže, 
• zabezpečiť prostriedky na spolufinancovanie projektu vo výške 200.000,- Eur (dvestotisíc Eur). 
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3. Partner II pridelí finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu v zmysle tejto zmluvy 
Pristupujúcemu k Partnerovi II  rozpočtovým opatrením na príslušný rozpočtový rok, a to v objeme 
dohodnutej výšky podľa tejto zmluvy.  

 
4. Pristupujúci k Partnerovi II sa zaväzuje, že splní všetky záväzky Partnera II vyplývajúce z tejto zmluvy 

a grantovej zmluvy, najmä záväzok zabezpečiť prostriedky na spolufinancovanie projektu vo 
výške 200.000,- Eur (dvestotisíc Eur). Partnerovi I, Partnerovi III a ani Výkonnej agentúre EÚ pre 
inovácie a siete z tohto záväzku Pristupujúceho k Partnerovi II však priame právo nevznikne. 
Záväzok Pristupujúceho k Partnerovi II podľa tohto bodu trvá len do času, kedy je Partner II 
zmluvnou stranou tejto zmluvy. 
 

5. Partner III sa zaväzuje spolupracovať na implementácii projektu SK SIC IV s Partnerom I 
a Partnerom II resp. Pristupujúcim k Partnerovi II. 

 
 

Článok IV. 
Realizačné obdobie projektu 

 
1. Realizačné obdobie projektu je od 1. septembra 2016 do 28. februára 2019. 

 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31. decembra 2017. 

 
3. Podmienky financovania a realizácie projektu v realizačnom období projektu od 1. januára 2018 

do 28. februára 2019, prípadne pri predĺžení grantovej zmluvy s Výkonnou agentúrou EÚ pre 
inovácie a siete, budú určené po vzájomnej dohode zmluvných strán a po vyúčtovaní 
predchádzajúcich poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu, pričom ich 
konečná výška bude predmetom ďalších rokovaní  zmluvných strán s ohľadom na možnosti 
štátneho rozpočtu na jednotlivé roky realizácie projektu; zmluvné strany za týmto účelom 
uzatvoria novú zmluvu (nové zmluvy). 

 
 

Článok V. 
Financovanie projektu 

 
1. Finančné prostriedky budú zabezpečené Pristupujúcim k Partnerovi II podľa Článku III bod 3. tejto 

zmluvy v sume 200.000,- Eur do 1. júna 2017 formou bezhotovostného prevodu na účet Partnera I 
uvedený v Článku I zmluvy, samostatne zriadený na účel uvedený v zmluve. 
 

2. Partner I prevedie na účet Partnera III, ktorý je samostatne zriadený na účel uvedený v Článku I 
zmluvy, finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu uvedeného v Článku II zmluvy v sume 
40.000,- Eur do 15. júna 2017. 
 

3. Partner I sa zaväzuje použiť prostriedky poskytnuté Pristupujúcim k Partnerovi II výlučne na 
zabezpečenie účelu, na ktorý sa prostriedky poskytli. Účelom je realizácia projektu číslo: 
INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1: Grant 
Agreement). Taktiež zodpovedá za ich účelné, hospodárne a časové použitie v zmysle zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a dodržaní 
ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
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4. Partner III sa zaväzuje použiť prostriedky prevedené Partnerom I výlučne na zabezpečenie účelu, 

na ktorý sa prostriedky poskytli. Účelom je realizácia projektu číslo: INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1: Grant Agreement). Taktiež zodpovedá 
za ich účelné, hospodárne a časové použitie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a dodržaní ustanovení zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 

5. Termín čerpania poskytnutých finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre Partnera I 
a Partnera III na účel v zmysle zmluvy je do 31. decembra 2017. 

 
6. Partner I sa zaväzuje, že predloží Pristupujúcemu k Partnerovi II vyúčtovanie poskytnutých 

finančných prostriedkov podpísané štatutárnym orgánom v termíne do 31. januára 2018. 
Vyúčtovanie musí obsahovať vecné a finančné vyhodnotenie. 
 

7. Partner III sa zaväzuje predložiť Partnerovi I vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 
podpísané štatutárnym orgánom v termíne do 15. januára 2018. Vyúčtovanie musí obsahovať 
vecné a finančné vyhodnotenie. 
 

8. Partner I a Partner III je povinný v termíne do 31. januára 2018 odviesť na  účet Pristupujúceho 
k Partnerovi II č. SK43 8180 0000 0070 0012 3811 výnosy z finančných prostriedkov poskytnutých na 
základe tejto Zmluvy a zároveň zaslať Pristupujúcemu k Partnerovi II písomné oznámenie 
o vrátenej sume.  

 
9. Pristupujúci k Partnerovi II odvedie v termíne do 10. februára 2018 výnosy podľa bodu 8. tohto 

Článku na účet Partnera II č. SK 19 8180 0000 0070 0006 3812 a zároveň zašle odboru finančných 
operácií a účtovníctva Partnera II písomné oznámenie o vrátenej sume.  

 
10. Partner I umožní Partnerovi II resp. Pristupujúcemu k Partnerovi II vykonať kontrolu použitia 

finančných prostriedkov podľa platných predpisov. 
 

11. Počas realizácie projektu Partner I zabezpečí vlastné finančné prostriedky na financovanie 
časového obdobia, kde nie je čerpanie zo zdrojov EK a Pristupujúceho k Partnerovi II 
v postačujúcej sume na plynulú implementáciu projektu. Z tohto dôvodu sa pod čerpaním 
prostriedkov rozumie aj prevod prostriedkov z bankového účtu Partnera I na iný účet Partnera I 
uvedeného v Článku I zmluvy. 
 

12. Partner I a Partner III je povinný vrátiť nepoužité prostriedky z poskytnutých finančných 
prostriedkov, ktoré mali byť čerpané na účel uvedený v zmluve, na účet Pristupujúceho 
k Partnerovi II č. SK43 8180 0000 0070 0012 3811 v termíne do 31. januára  2018 a zaslať avízo 
o vrátení prostriedkov Pristupujúcemu k Partnerovi II. 
 

13. Partner I a Partner III je povinný vrátiť neoprávnene čerpané prostriedky z poskytnutých 
finančných prostriedkov, zistené na základe vyúčtovania, na účet Pristupujúceho k Partnerovi II č. 
SK43 8180 0000 0070 0012 3811 v termíne do 10. apríla 2018 a zaslať avízo o vrátení prostriedkov 
Pristupujúcemu k Partnerovi II. 

 



Zmluva o partnerstve a spolupráci                     eSlovensko Bratislava   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   LDI 
INEA/CEF/ICT/A2015/1154788                                                               UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) – 

                                                                                                          TELECOMMUNICATIONS SECTOR 
 
 

5 

14. Pristupujúci k Partnerovi II odvedie v termíne do 10. februára 2018 na účet Partnera II č. SK68 8180 
0000 0070 0006 3900 finančné prostriedky, ktoré mu boli  vrátené podľa bodu 12. tohto Článku od 
Partnera I a Partnera III, a zároveň zašle odboru finančných operácií a účtovníctva Partnera II 
písomné oznámenie o vrátenej sume. 

 
15. Pristupujúci k Partnerovi II odvedie v termíne do 15. apríla 2018 na účet Partnera II č. SK68 8180 

0000 0070 0006 3900 finančné prostriedky, ktoré mu boli  vrátené podľa bodu 13. tohto Článku od 
Partnera I a Partnera III, a zároveň zašle odboru finančných operácií a účtovníctva Partnera II 
písomné oznámenie o vrátenej sume. 

 
16. Pristupujúci k Partnerovi II vypracuje správu k zúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov, 

ktorá musí obsahovať vecné a finančné vyhodnotenie, a zašle ju odboru mládeže Partnera II 
v termíne do 15. apríla 2018. 

 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy zmluvných strán tejto zmluvy sa riadia touto zmluvou a jej prílohami. Vzťahy touto zmluvou 

neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

 
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré 

musia byť podpísané všetkými zmluvnými stranami. Každá zo zmluvných strán môže iniciovať 
zmeny a doplnenia tejto zmluvy predložením návrhu dodatku ostatným zmluvným stranám 
najneskôr 15 (pätnásť) dní pred rokovaním o predloženom dodatku. Nesúhlas Pristupujúceho 
k Partnerovi II so znením dodatku nie je podmienkou uzavretia dodatku k zmluve. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká:  

a) uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy, 
b) dohodou zmluvných strán,  
c) odstúpením Partnera I, Partnera II a Partnera III od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 
 

4. Práva a povinnosti Partnera I, Partnera II a Partnera III vyplývajúce z tejto zmluvy je možné previesť 
na iné osoby len po ich vzájomnom odsúhlasení.   

 
5. K zmluve sú pripojené dokumenty uvedené ako prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy.  
 
6. Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý má 

platnosť originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 
 
7. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu a všetky jej prílohy pred jej 

podpisom prečítali, s jej obsahom a obsahom príloh, ako aj právnym účinkom z toho vyplývajúcim 
porozumeli a s obsahom zmluvy a jej príloh súhlasia. 
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Článok VII. 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
1. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom všetkých štyroch zmluvných strán a účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 
 

 
Prílohy: 
č. 1: Grant Agreement  

 
Za Partnera I. 

 
eSlovensko Bratislava 

so sídlom: Zámocká 18 
811 01  Bratislava 

 
 
 

................................................................... 
Marek Kmec 

prezident, eSlovensko Bratislava 
 
 

V Bratislave, dňa ...................... 
 

Za Partnera II. 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 

so sídlom: Stromová 1, 813 30  Bratislava 
 
 
 

................................................................... 
Peter Plavčan 

minister, Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky 

 
V Bratislave, dňa ...................... 

 
 
 

Za Pristupujúceho k Partnerovi II. 
 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
so sídlom: Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4 

 
 
 

................................................................... 
                     Alena Minns 

generálna riaditeľka 
 

V Bratislave, dňa ...................... 

 
 

Za Partnera III. 
 

Linka detskej istoty 
so sídlom: Fialkové údolie 5, 810 00  Bratislava 

 
 
 

................................................................... 
Eva Dzurindová 

Predseda Linky detskej istoty 
 

                    V Bratislave, dňa ...................... 
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