
Zmluva o bezodplatnej spolupráci 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami:

Názov:
sídlo:
štatutárny orgán: 
IČO:

Univerzita Komenského v Bratislave 
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
00397865

Zmluva vecne v pôsobnosti: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
v zastúpení: prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., dekan
kontaktná osoba: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

(ďalej len „UK")

a

Názov: 
sídlo: 
v zastúpení: 
zapísaná v 
IČO:
DIČ: 
IČDPH: 
IBAN:

aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
Svoradova 7 811 03 Bratislava
Ing. Ján Gottweis
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
31361161
2020301855
SK2020301855

(ďalej len „aSc")

(spolu ďalej len „Zmluvné strany")

Článok i
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vzájomná bezodplatná spolupráca zmluvných strán pri realizovaní súťaže iBobor 
v školskom roku 2021/22.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 aSc sa zaväzuje bezodplatne:
• poskytnúť platformu EduPage na realizáciu súťaže iBobor v školskom roku 2021/22, vrátane 

technickej podpory pre plynulé zabezpečenie realizácie súťaže (prihlasovanie na súťaž, 
modelovanie testov, realizácia súťaže online, spracovanie výsledkových listín, riešenie 
technických problémov),

• poskytnúť UK prístup k anonymizovaným štatistikám riešení v rozsahu: rozlíšenie riešení 
dievčatá/chlapci, rozlíšenie podľa „a/b/c/d", teda nielen koľko žiakov vyriešilo úlohu správne, 
ale aj koľko označilo inú z odpovedí, prípadne k ďalším údajom z výsledkov žiakov (napr. čas 
riešenia každého žiaka, čas riešenia jednotlivej úlohy), pričom tieto štatistické údaje budú 
sprístupnené v zmysluplnej prehľadnej podobe, napr. formou tabuliek,

• pokiaľ o to UK v danom roku požiada, tak aSc bezodplatne a za rovnakých podmienok súťaž 
iBobor realizuje aj v ďalších školských rokoch, po dobu nasledujúcich 5 rokov.
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UK sa zaväzuje:
• bezodplatne poskytnúť licenciu na úlohy súťaže iBobor použité v školskom roku 2021/22 ako 

aj na vybrané úlohy použité v predošlých ročníkoch súťaže. Úlohy budú využívané v banke 
úloh pre učiteľov portálu EduPage. Splnenie uvedenej povinnosti je podmienené uzavretím 
licenčnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami, predmetom ktorej bude udelenie licencie 
k uvedeným úlohám,

• v prípade, ak UK požiada aSc o realizáciu súťaže iBobor aj v niektorom z ďalších školských 
rokov, poskytne obdobnú licenciu na úlohy aj na daný školský rok.

Článok III
Záverečné ustanovenia

3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - do 31. 8. 2027, nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv v zmysle§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznámiť každú zmenu skutočností, ktorá môže mať vplyv na 
plnenie tejto Zmluvy.

3.3 Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami.

3.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v 
Slovenskej republike.

3.5 Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia zákona Národnej rady SR č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v 
súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, budú 
spracovávať osobné údaje s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy a tieto osobné údaje budú 
spracovávať za účelom plnenia Zmluvy podľa príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany 
vyhlasujú, že osobné údaje budú spracované plne v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

3.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom UK obdrží dva (2) rovnopisy a asc obdrží 
dva (2) rovnopisy.

3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že 
sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa

Za UK:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 
dekan

Za aSc:

Ing4 Ján bouwtó 
^konateľ
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