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 Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj „Zmluva“) medzi 

 

Objednávateľ: 
 

 

obchodné meno: 
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania 
Slovenskej republiky 

 sídlo: Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava-Ružinov 

 zapísaný v registri: Okresný úrad Bratislava 

 konajúci prostredníctvom: Ing. Mário Lelovský 

 IČO: 52828123 

 DIČ: 2121177531 

 bankové spojenie:  

   

 Zhotoviteľ:  

 obchodné meno: Atos IT Solutions and Services s.r.o. 

 sídlo: Pribinova 19, 811 09 Bratislava  

 

zapísaný v registri: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I 

oddiel: Sro, vložka číslo: 66638/B 

 konajúci prostredníctvom: Ing. Pavel Struhárik, konateľ 

 IČO: 45 650 276 

 DIČ: 2023110661 

 IČ DPH: SK2023110661 

 bankové spojenie:  

Čl.1 

Predmet zmluvy 

1.1. Nakoľko ponuka Zhotoviteľa uspela vo verejnom obstarávaní zo dňa 6. 7. 2021 na 
predmet zákazky: Interaktívny vzdelávací obsah – Scenáre digitalizácie firiem pomocou umelej 
inteligencie realizovanom Objednávateľom ako verejným obstarávateľom a na základe kritéria 
najnižšej ceny sa umiestnila ako prvá v poradí, pristúpili zmluvné strany k uzavretiu mluvy s 
nasledovným predmetom. 

1.2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo 
Interaktívny vzdelávací obsah – Scenáre digitalizácie firiem pomocou umelej inteligencie podľa 
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špecifikácie uvednej v Prílohe č. 1 (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť za Dielo 
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo. 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť, prevziať 
vykonané Dielo a dohodnutým spôsobom zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo. 

 
Čl.2 

Miesto a čas vykonania Diela 

2.1. Zhotoviteľ Dielo vykoná do štyroch mesiacov od podpisu tejto Zmluvy.  

2.2. Miestom vykonania Diela je sídlo Zhotoviteľa.  

2.3. Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenia, alebo činnosti podľa tejto Zmluvy 
nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí tejto Zmluvy vznikli v dôsledku ním 
nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností vylučujúcich zodpovednosť - lehoty pre plnenia, 
alebo činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa predlžia o dobu zodpovedajúcu dobe trvania 
takýchto okolností. 

2.4. Zhotoviteľ bude oprávnený použiť pri vykonávaní Diela plnenia tretích osôb, pričom za 
konanie týchto tretích osôb Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi tak, ako keby konal Zhotoviteľ 
sám. 

Čl.3 

Súčinnosť Objednávateľa 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre riadne vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy poskytne 
Zhotoviteľovi bezodplatne potrebnú súčinnosť, a to najmä tým, že: 

3.1.1. priebežne pripomienkuje scenáre počas ich tvorby a finálne schváli scenáre pred 
zahájením výroby HTML5 objektov, 

3.1.2. priebežne pripomienkuje prototypy počas výroby a finálne schváli vyrobené HTML5 
objekty. 

3.2. Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak jeho záväzok na plnenia/činnosti podľa tejto Zmluvy 
nemohol byť riadne a včas splnený pre to, že Objednávateľ mu, z akéhokoľvek dôvodu, riadne a 
včas neposkytol súčinnosť povinnú podľa tejto Zmluvy - lehoty pre plnenia/činnosti zhotoviteľa 
podľa tejto Zmluvy sa predlžia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti.  

Čl.4 

Odovzdanie 

4.1. O odovzdaní Diela bude vyhotovený protokol. Vlastnícke právo k Dielu Objednávateľ 
nadobudne úplným zaplatením ceny za Dielo.  

4.2. Ak sa pri odovzdaní Diela vyskytnú vady, znemožňujúce užívanie Diela, po odstránení 
týchto vád sa vykoná opakované odovzdanie. 

4.3. Ak sa pri odovzdaní Diela nevyskytnú vady, alebo sa pri ňom vyskytnú iba také vady, ktoré 
nebu dú znemožňovať užívanie Diela, vykonanie Diela sa bude považovať za odovzdané 
Objednávateľovi. Zmluvné strany dojednajú primeranú lehotu na odstránenie vád.  

4.4. V prípade, že Objednávateľ bez oprávneného dôvodu v rozpore s touto Zmluvou 
nepodpíše protokol vyhotovený podľa tejto Zmluvy, považuje sa takýto protokol za podpísaný 
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a odovzdávané plnenie za Objednávateľom akceptované uplynutím 5. dňa od jeho riadneho 
predloženia na podpis Objednávateľovi 

Čl.5.  

Cena za Dielo a platobné podmienky 

5.1. Cena za Dielo bola určená výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky 
Interaktívny vzdelávací obsah – Scenáre digitalizácie firiem pomocou umelej inteligencie vo 
výške: cena v EUR bez DPH za jeden HTML5 objekt: 2.454,- €, cena v EUR vrátane DPH za 
jeden HTML5 objekt: 2.944,80,- €; 

 

- Celková cena za Dielo bez DPH: 24 540,- € 

- Sadzba DPH:    20% 

- Celková cena za Dielo s DPH:  29 448,- €. 

 

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že cenu za Dielo uvedenú v bode 5.1 uhradí na základe 
vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia po odovzdaní diela Zhotoviteľom 
potvrdeného protokolom podpísaným oboma stranami a odstránení všetkých jeho prípadných 
vád. 

5.3. Peňažný záväzok Objednávateľa bude uhradený bezhotovostným prevodom a ako taký 
bude splnený pripísaním sumy peňažného záväzku (vrátane DPH) na účet Zhotoviteľa v jeho 
banke. 

5.4. K cene za Dielo bude uplatnená DPH podľa platných právnych predpisov.  

Čl.6 

Ochrana dôverných informácií 

6.1. Za dôverné informácie sa pre účely tejto Zmluvy považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, 
podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich 
zachytenia, (i) ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia, (ii) ktoré sa týkajú Zmluvnej strany (najmä 
informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, zmluvách, finančné, štatistické 
a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, 
informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, 
podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom 
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane), 
(iii) ktoré sa týkajú obchodných partnerov (zákazníkov, dodávateľov, atď.) Zmluvnej strany, (iv) 
ktoré boli poskytnuté Zmluvnej strane pred nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, 
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pokiaľ sa týkajú jej predmetu a/alebo obsahu (najmä žiadosť o cenovú ponuku, cenová ponuka) 
a/alebo (v) ktoré sú výslovne označené ako dôverné alebo iným obdobným označením. 

6.2. Ak Zmluvná strana poskytne (odovzdá) alebo sprístupní druhej Zmluvnej strane dôvernú 
informáciu, druhá Zmluvná strana môže takúto informáciu poskytnúť alebo sprístupniť tretej 
osobe iba v prípade: 

a) ak to bude potrebné pre plnenie jej povinností a/alebo pre výkon jej práv zo 
záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého 
v súvislosti s touto Zmluvou, 

b) ak na to bude povinná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa 
vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu verejnej moci,  

c) ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných 
konaniach týkajúcich sa oboch Zmluvných strán,  

d) ak treťou osobou bude osoba, ktoré vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným 
informáciam bude mať zákonom uloženú povinnosť zachovávania mlčanlivosti, 

e) ak treťou osobou bude osoba, ktorej plnenia Zhotoviteľ použije na plnenie povinností 
zo záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého 
v súvislosti s touto Zmluvou (subdodávatelia a partnerské spoločnosti) - takáto tretia 
osoba musí písomne prevziať záväzok ochrany poskytnutých alebo sprístupnených 
informácií,  

f) ak treťou osobou bude spoločnosť patriaca do koncernu (skupiny) Atos,  

inak je na poskytnutie alebo sprístupnenie dôvernej informácie tretej osobe potrebný 
predchádzajúci písomný súhlas Zmluvnej strany, ktorá túto informáciu druhej Zmluvnej 
strane poskytla (odovzdala) alebo sprístupnila. 

6.3. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej Zmluvnej strany, a to 
s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však 
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

6.4. Ochrana podľa tohto článku Zmluvy nebude povinnou vo vzťahu k informáciám, ktoré sa 
po ich poskytnutí alebo sprístupnení druhej Zmluvnej strane stanú verejne známymi bez 
porušenia tejto Zmluvy. 

Čl.7 

Licencie 

7.1. K vytvorenému Dielu ako k autorskému dielu v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje Zhotoviteľ 
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Objednávateľovi výhradnú licenciu, oprávňujúcu Objednávateľa na používanie Diela na všetky 
v čase podpisu tejto Zmluvy známe spôsoby použitia. 

7.2. Oprávnenia z licencie k Dielu vzniknú Objednávateľovi dňom odovzdania Diela. Licencia 
oprávňujúcu na používanie Diela bude Objednávateľovi patriť po dobu autorsko-právnej ochrany 
diela v zmysle Autorského zákona. 

7.3. Oprávnenia z licencie k vytvorenému Dielu zaniknú, ak Objednávateľ najneskôr do 30 dní 
po lehote splatnosti faktúry nezaplatí celú cenu za Dielo. 

7.4. Odmena za licencie udelené podľa tohto článku Zmluvy je zahrnutá v cene za Dielo. 

7.5. Objednávateľovi budú odovzdané zdrojové kódy k Dielu. 

7.6. Dokumentáciu dodanú Zhotoviteľom k Dielu bude Objednávateľ oprávnený používať 
spôsobom vyplývajúcim z účelu, na ktorý bola dokumentácia vytvorená. Všetky podkladové 
materiály použité na vytvorenie Diela sú duševným vlastníctvom Zhotoviteľa. 

Čl.8 

Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nebude povinný nahradiť ušlý zisk a ani škody 
vzniknuté ako náklady na obnovu poškodených alebo stratených dát v dôsledku konania 
Objednávateľa a celková výška náhrad škôd, ktorú si Objednávateľ bude môcť nárokovať a ktorú 
Zhotoviteľ bude musieť nahradiť môže byť najviac 50 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 
5.1 tejto Zmluvy, a to aj v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet. 
Objednávateľ uznáva, že v čase vzniku záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy nemôže Zhotoviteľ 
ako možný dôsledok porušenia jeho povinností pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy alebo inak 
v súvislosti s touto Zmluvou predvídať škody celkovo vyššie ako je uvedené v predchádzajúcej 
vete. 

8.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela je Objednávateľ oprávnený 
a Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela 
uvedenej v bode 5.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Celková výška zmluvných 
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pokút, ktoré si Objednávateľ bude môcť uplatniť voči Zhotoviteľ môže byť najviac 15 % z ceny za 
Dielo. Ustanovenie par. 300 Obchodného zákonníka sa neuplatní.  

Čl.9 

Odstúpenie od zmluvy 

9.1. Od tejto Zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch uvedených v tomto článku Zmluvy 
a podľa podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy. 

9.2. Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako 20 dní a tento záväzok 
nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej Objednávateľom v dĺžke najmenej 10 dní, 
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

9.3. Ak Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením čiastky fakturovanej Zhotoviteľom podľa 
tejto Zmluvy o viac ako 20 dní a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej 
Zhotoviteľom v dĺžke najmenej 10 dní, Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

9.4. Pri odstúpení od Zmluvy Zmluvné strany nebudú povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred 
odstúpením od Zmluvy druhou Zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.  

 
Čl.10 

Osobitné dojednania 

10.1. Pohľadávky vzniknuté pri plnení tejto Zmluvy alebo akokoľvek inak v súvislosti s touto 
Zmluvou možno započítať len písomnou dohodou Zmluvných strán.  

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený previesť práva a záväzky z tejto Zmluvy, a to úplne alebo 
čiastočne na inú osobu v rámci koncernu (skupiny) Atos. Záväzky a práva ako právo na ochranu 
dôverných informácií ako aj iné práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou 
majú trvať aj po skončení tejto Zmluvy, trvajú aj po jej skončení. 

10.3. Zmluvné plnenie zo strany Zhotoviteľa platí za podmienky, že nevzniknú žiadne 
obmedzenia na základe národných a medzinárodných obchodných a colných právnych 
predpisov, ako ani žiadne embargá (a/alebo iné sankcie). 

10.4. Objednávateľ berie na vedomie, že Dielo podľa tejto Zmluvy môžu podliehať vývozným 
obmedzeniam podľa právnych predpisov rôznych krajín a spoločenstiev, a to vrátane povinnosti 
podrobiť sa  kontrole a/alebo vyžadovať  súhlas - schválenie príslušného orgánu. Objednávateľ 
sa zaväzuje, že neporuší žiadne z týchto obmedzení a že ak v súvislosti s Dielom podľa tejto 
Zmluvy alebo s jeho časťou bude tretej osobe udeľovať akékoľvek oprávnenie, od tejto osoby 
vyžiada prevzatie záväzkov zhodných  so záväzkami uvedenými v tomto bode. Reexport 
zmluvného plnenia tretej osobe podlieha písomnému súhlasu Zhotoviteľa. Takýto súhlas si je 
Objednávateľ povinný zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Objednávateľ sa 
zaväzuje takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu. 

10.5. Ak Objednávateľ Dielo vykonané Zhotoviteľom ďalej dodáva tretej osobe, je povinný 
dodržiavať všetky platné predpisy národného a medzinárodného práva kontroly (re-) exportu. Pri 
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každom ďalšom dodaní takéhoto Diela tretej osobe musí Objednávateľ dbať na predpisy kontroly 
(re-) exportu Nemeckej spolkovej republiky, Európskej únie a Spojených štátov amerických. 

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ má právo používať pri svojich obchodných 
aktivitách informáciu o realizácii tejto zmluvy ako svoju referenciu a to v rozsahu obchodného 
mena Objednávateľa, roku realizácie predmetu Zmluvy a názvu projektu. 

10.7. Pre doručovanie písomností medzi Zmluvnými stranami súvisiacich s touto Zmluvou platí, 
že písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej faktického doručenia druhej Zmluvnej strane. 
Písomnosť sa tiež považuje za doručenú dňom, keď márne uplynie lehota na prevzatie si zásielky 
na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Zásielka sa považuje za 
doručenú aj v prípade úmyselného konania adresáta majúceho za následok neúspešné 
doručenie písomnosti. 

10.8. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie s plnením poviností podľa 
tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou z dôvodov nepredvídateľných a od vôle 
zmluvných strán nezávislých okolností vylučujúcich zodpovednosť, a to najmä živelné pohromy 
(vrátane zemetrasenia, záplavy, výbuchu sopky, víchrice), prírodné katastrofy, štrajky, nepokoje, 
ozbrojené konflikty, vojny, zásahy štátu, epidémie, stavy núdze a mimoriadne stavy vyhlásené 
príslušnými orgánmi, úradné obmedzenia alebo zákazy, výpadky energie alebo iné prekážky, 
ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, bez ohľadu na skutočnosť, či 
sú vyššie uvedené okolnosti považované alebo definované ako okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť podľa príslušných právnych predpisov.  

10.9. Vo vyššie uvedených prípadoch sa lehota na plnenie poviností podľa tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s touto Zmluvou predlžuje o dobu, po ktorú trvá okolnosť vylučujúca zodpovednosť. 
Ak na základe odôvodneného názoru dotknutej Zmluvnej strany bude (i) okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť trvať alebo (ii) plnenie povinnosti podľa tejto Zmluvy podstatným spôsobom 
obmedzené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť dlhšie ako šesť po sebe idúcich kalendárnych 
mesiacov, počítajúc odo dňa kedy sa povinnosť podľa tejto Zmluvy mala splniť, môže Zmluvná 
strana od tejto Zmluvy odstúpiť.  

10.10. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie za účelom zmiernenia následkov, 
ktoré vyvolajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú v primeranom rozsahu spolupracovať za účelom prijatia 
nevyhnutných opatrení na zmiernenie dôsledkov okolností vylučujúcich zodpovednosť (napr. 
zriadenie vzdialeného prístupu) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.    

10.11. Zmluvná strana, u ktorej nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je povinná o tom 
bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu. Existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť je 
povinná preukázať Zmluvná strana, ktorá sa takejto okolnosti dovoláva.  

10.12. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy, cena za plnenie a iné podstatné náležitosti 
(vrátane práv a povinností Zmluvných strán, technických požiadaviek a súčinnosti 
Objednávateľa) tejto Zmluvy sú špecifikované berúc do úvahy aktuálny stav týkajúci sa epidémie 
COVID-19 ku dňu podpisu tejto Zmluvy (ďalej len „Aktuálny stav“). V prípade akejkoľvek zmeny 
Aktuálneho stavu si Zhotoviteľ vyhradzuje právo predložiť Objednávateľovi požiadavku na zmenu 
tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú pri vynaložení všetkého rozumne požadovaného úsilia 
rokovať o tejto zmene za účelom uzavretia dodatku k tejto Zmluve. 
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Čl.11 
Záverečné ustanovenia 

11.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia Diela 

11.2. V prípade rozporu medzi znením Zmluvy a jej príloh sa záväzkový vzťah medzi Zmluvnými 
stranami spravuje znením Zmluvy. 

11.3. Na záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa nepoužijú (všeobecné) obchodné podmienky 
žiadnej zo Zmluvných strán. 

11.4. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť 
alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 
ustanovení Zmluvy, ani samotnej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom 
rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto Zmluvy sledovali neplatným alebo 
neúčinným ustanovením. Obdobne budú Zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že 
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je nevykonateľné. 

11.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky na Internete (https://www.crz.gov.sk/),  

11.6. S výnimkami uvedenými v tejto Zmluve je túto Zmluvu možné meniť a dopĺňať len formou 
písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

11.7. Táto Zmluva a záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto 
Zmluvy alebo inak súvisiace s touto Zmluvou budú prednostne riešené rokovaním a dohodou 
Zmluvných strán. Ak nebudú takto v primeranej lehote v dĺžke najmenej 60 dní vyriešené, môžu 
byť predložené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

11.8. Táto Zmluva sa podpisuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana 
obdrží po 2 (dve) vyhotovenia.  

11.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 
 
V Bratislave dňa:  

 
V Bratislave dňa:  

  

      

Atos IT Solutions and Services s.r.o. 
Národná koalícia pre digitálne 

zručnosti a povolania Slovenskej 
republiky 

Ing. Pavel Struhárik 
konateľ 

Ing. Mário Lelovský 

  

  
 

 

https://www.crz.gov.sk/
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Príloha č. 1.  

Špecifikácia Diela 
 

Interaktívny vzdelávací obsah – Scenáre digitalizácie firiem 
pomocou umelej inteligencie  

 
Predmet zákazky: Predmetom je dodanie interaktívneho vzdelávacieho obsahu – Scenárov digitalizácie firiem 
pomocou umelej inteligencie v rozsahu desiatich HTML5 objektov. 
 

Cieľ predkladaného riešenia 
Cieľom predkladaného riešenia je sprístupnenie informácií o možnostiach využitia umelej inteligencie 
v priemysle, určených pre odbornú verejnosť.  Forma sprístupnenie musí byť vizuálne atraktívna, interaktívna 
a zároveň dostupná z bežných používateľských zariadení prostredníctvom WEB prehliadačov. 

Požiadavky na technické prevedenie 
Informácie o možnostiach využitia umelej inteligencie v priemysle musia byť dostupné vo forme samostatných 
objektov, pričom každý objekt bude reprezentovať konkrétnu oblasť jej využitia. 
Všetky objekty musia byť vyhotovené vo formáte HTML5 tak, aby boli dostupné prostredníctvom WEB 
prehliadačov. 
 

Používateľské zariadenia 
Objekty vyhotovené vo formáte HTML5 musia byť dostupné na nasledujúcich zariadeniach: 

• Bežný kancelársky počítač 

• Bežný notebook 

• Tablet Android 

• Tablet IOS 

• Smartfón Android 

• Smartfón IOS 

 
HTML objekt sa musí svojimi rozmermi prispôsobiť veľkosti obrazovky používaného zariadenia, bez potreby 
využívania vertikálnych a horizontálnych posuvných líšt. 
 

WEB prehliadače 
WEB prehliadače na používateľských zariadeniach musia byť kompatibilné s HTML5 štandardom v aktuálnej 
verzii. 

Požiadavky na audiovizuálne prevedenie 
Každý HTML5 objekt musí spĺňať audiovizuálne požiadavky uvedené v nasledujúcich podkapitolách. 
 

Členenie na obrazovky 
Informácie musia byť vhodne rozdelené do samostatných obrazoviek, pričom používateľ sa môže medzi nimi 
voľne presúvať smerom dopredu aj dozadu, prostredníctvom ovládacích tlačidiel.  
 

Animovaná grafika 
Text na jednotlivých obrazovkách musí byť spestrený animovanou grafikou, vystihujúcou prezentovanú 
odbornú tému. 
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Video 
Na jednotlivých obrazovkách môže myť umiestnené aj video, ktoré je možné ovládať ovládacími prvkami. 
Témou videa je interview experta na konkrétnu tému, doplnené o jeho vizitku v grafickej podobe. Video je 
potrebné pripraviť vo Full HD rozlíšení (1 920 × 1 080 pixelov). 
 

Interaktivita 
Texty na obrazovkách musia byť členené kvôli prehľadnosti do samostatných podobjektov, ktoré je možné 
zobraziť kliknutím na zodpovedajúce tlačidlá, resp. označené aktívne zóny. Zobrazenie textu je vhodné riešiť 
animovaným spôsobom s využitím grafických prvkov (text v rámiku, prípadne v komplexnejšom grafickom 
objekte).  
 

Audio komentár 
Informácie na obrazovkách v textovej forme  môžu byť obohatené o audio komentár spíkra. Hlas spíkra môže 
byť počítačový (text to speech).  
 

Hudba na pozadí 
Jednotlivé obrazovky môžu byť spestrené primeranou hudbou na pozadí. Použitá hudba musí mať na tento 
účel udelenú zodpovedajúcu licenciu. 

Scenár 
Samotnej výrobe HTML5 objektu musí predchádzať príprava scenára, z ktorého budú zrejmé nasledujúce 
skutočnosti: 
Počet obrazoviek 
Grafický návrh 
Zobrazovaný text na jednotlivých obrazovkách 
Popis interakcií na jednotlivých obrazovkách 
Prepis audio komentáru na jednotlivých obrazovkách 
Parametre vloženého videa (predpokladaná dĺžka, miesto natáčania, kontakt na experta poskytujúceho 
interview, grafické znázornenie jeho vizitky, ktorá sa zobrazí vo videu) 
 
Prípravu scenára zabezpečí uchádzač na základe vstupov poskytnutých obstarávateľom. 
 
Scenáre budú predmetom akceptácie zo strany obstarávateľa pred samotnou výrobou HTML5 objektov. 

Početnosti 
V nasledujúcich bodoch sú zadefinované početnosti, ktoré musia byť naplnené pri dodávke predmetu zákazky. 
 

Počet HTML5 objektov 
Celkový počet HTML5 objektov: 10 
 

Početnosti pre každý HTML5 objekt 
Pre každý HTML5 objekt: 
Minimálny počet obrazoviek: 16 
Minimálny počet vložených videí: 1 
Minimálna dĺžka vloženého videa: 2 minúty 
Audio komentár – minimálny počet znakov na jeden HTML5 objekt celkovo: 4 000 znakov vrátane medzier. 
Animovaná grafika v jednej základnej téme, ktorá sa vhodne modifikuje na jednotlivých obrazovkách. 
Jedna samostatná hudba na pozadí.  


