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ZMLUVA O DIELO 
A LICEN ČNÁ ZMLUVA SAŽP SRPL/2022/05 

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení a  a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
 

medzi: 
 

1. Objednávateľom: 
 
Obchodné meno:   Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:    Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:    00 626 031 
DIČ:    2021125821 
IČ DPH:   SK 2021125821 
Bankové spojenie:   
IBAN:     

 
Kontaktná osoba:   
Zastúpený:   Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. Zhotoviteľom: 
 
Obchodné meno:   A3.boot s.r.o. 
Sídlo:     Staré grunty 26G , 84104, Bratislava  
IČO:     46635246 
DIČ:     2023508707 
IČ DPH:    SK2023508707 
Bankové spojenie:    
IBAN:     
Zapísaný:    Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
    Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 97635/B 
Zastúpený:    Peter Ridzoň, konateľ 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná 
strana“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1.1 Zmluvné strany uzatvárajú predmetnú zmluvu na základe výsledku procesu verejného 

obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré bolo 
vyhlásené na predmet zákazky „Výroba TV spotov“. 

1.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zdroje financovania predmetu zmluvy pochádzajú 
z projektu: OPKŽP, Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti 
zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, HA 1, položka rozpočtu: 2.2. 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom zmluvy je komplexná kreatívna produkcia troch TV animovaných spotov, 
vrátane všetkých prípravných, produkčných a post produkčných prác, zameraných na 
informovanie verejnosti o zálohovaní PET fliaš a plechoviek (ďalej ako „predmet zmluvy“ 
alebo „dielo“), Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom v procese verejného 
obstarávania, a to v zmysle špecifikácie predmetu zmluvy obsiahnutej v Prílohe č. 1 – Opis 
predmetu zákazky (ďalej len „príloha č. 1“) zmluvy . 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať pre Objednávateľa predmet zmluvy vo 
vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu tejto zmluvy. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať na dohodnutom mieste a v stanovenom 
čase, zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy dohodnutú cenu a 
poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú spoluprácu počas zhotovovania v zmysle tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

Miesto a čas plnenia 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi predmet zmluvy do 30 dní 

odo dňa doručenia objednávky Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
zhotovený predmet zmluvy prevziať. 

3.2 Dodržanie termínov podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom čase. 

3.3 Zhotoviteľ súhlasí s dodaním predmetu zmluvy na adresu Objednávateľa: Slovenská 
agentúra životného prostredia, Martinská 49, 821 05 Bratislava. Osobou zodpovednou za 
prevzatie predmetu zmluvy je Ing. Adam Stano, ........................................................ 

3.4 Zmluvné strany o dodaní a prevzatí predmetu zmluvy vyhotovia preberací protokol 
v piatich (5) origináloch, ktoré zástupcovia Zmluvných strán podpíšu a z ktorých tri (3) 
obdrží Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ. Predmet zmluvy sa považuje za dodaný dňom 
jeho odovzdania bez vád a podpísaním preberacieho protokolu oboma Zmluvnými 
stranami. 
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Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 
 
4.1 Cena za predmet zmluvy v zmysle článku II. zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá 

ako maximálna, a to vo výške 20961,00 EUR bez DPH (slovom: 
Dvadsaťtisícdeväťstošesťdesiatjedna eur). K tejto cene bude pripočítaná 20 % DPH vo 
výške 4192,20 EUR. Celková cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške 25153,20 
EUR s DPH (slovom: Dvadsaťpäťtisícjedenstopäťdesiattri eur aj dvadsať centov). 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu predmetu zmluvy do 30 dní odo 
dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť a doručiť 
faktúru najneskôr v deň podpisu preberacieho protokolu. 

4.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu 
na predmet zmluvy. 

4.4 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 
• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,IČ DPH, 
• názov a číslo zmluvy, 
• číslo faktúry, 
• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  
• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
• fakturovanú sumu v EUR, 
• rozpis fakturovaných čiastok/služieb, 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný 

a variabilný symbol, 
• zdroj financovania: projekt OPKŽP, Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, HA 
1, položka rozpočtu: 2.2 

• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
• pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi doručiť faktúru v tlačenej forme na adresu sídla 
Objednávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy a to v troch (3) originálnych vyhotoveniach. 
Zhotoviteľ má zároveň právo doručiť Objednávateľovi faktúru aj v elektronickej forme na 
emailovú adresu: efaktury@sazp.sk. V prípade ak takto doručená faktúra bude podpísaná 
zaručeným elektronickým podpisom bude tento dokument považovaný za originál a jeho 
doručením Objednávateľovi začína plynúť lehota splatnosti. V prípade ak faktúra doručená 
na e-mailovú adresu v zmysle predchádzajúcej vety nebude podpísaná zaručeným 
elektronickým podpisom, bude sa za moment doručenia faktúry považovať až jej doručenie 
poštovou službou na adresu sídla Objednávateľa. 

4.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, Objednávateľ je 
oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie, ale v tomto prípade sa zastaví plynutie 
lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry Objednávateľovi. 

4.7 Úhrada faktúry sa vykoná bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený 
v záhlaví zmluvy. 

4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada faktúr Objednávateľom podlieha schvaľovaniu 
zriaďovateľom Objednávateľa, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR a 
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Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúr v rozsahu počtu dní zodpovedajúcim 
dĺžke schvaľovacieho procesu zriaďovateľa Objednávateľa, ak táto doba presiahne lehotu 
splatnosti faktúr ustanovenú v bode 4.2 tohto článku. 

 
Článok V. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať práva a povinnosti ustanovené v jednotlivých 
bodoch tohto článku, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z ostatných článkov tejto 
zmluvy. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá Zmluvná strana bude mať informáciu o 
akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo zmariť 
alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu tejto zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná 
bezodkladne o tejto skutočnosti alebo okolnosti informovať druhú Zmluvnú stranu. Tým 
nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu preukázateľnej škody vzniknutej v 
dôsledku takejto skutočnosti alebo okolnosti, ktorá je následkom porušenia zmluvných 
povinností niektorej zo Zmluvných strán. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné na riadne plnenie predmetu 
zmluvy. 

5.4 Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia zmluvy uvedie údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch (Príloha č. 3- Zoznam subdodávateľov). Subdodávateľ musí spĺňať 
podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo 
vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú bude realizovať v subdodávke. Zároveň 
subdodávateľ musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) ZVO. 

 
Článok VI. 

Vlastnícke a autorské práva 
 
6.1 Vlastníkom predmetu zmluvy je Zhotoviteľ. Vlastníctvo v plnom rozsahu prechádza na 

Objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľovi a podpísaním preberacieho 
protokolu bez vád. Pokiaľ nie je predmet zmluvy vlastníctvom Objednávateľa, môže byť 
použitý na dohodnutý účel len so súhlasom Zhotoviteľa. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú, časovo, 
vecne a územne neobmedzenú licenciu ku všetkým spôsobom použitia predmetu zmluvy, 
vrátane práva udeliť sublicencie inému subjektu. Odmena Zhotoviteľa za udelenie licencie 
Objednávateľovi v rozsahu uvedenom v tomto bode zmluvy je zahrnutá v cene predmetu 
zmluvy podľa bodu 4.1, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť podľa tejto zmluvy. 

6.3 Objednávateľ nie je pred nadobudnutím vlastníckeho práva oprávnený vykonať zásahy 
alebo zmeny predmetu zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. 

6.4 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje upraviť si právne vzťahy so všetkými osobami, ktorých 
tvorivá duševná činnosť bude využitá pri zhotovovaní predmetu zmluvy, ako aj pri 
zhotovovaní autorského diela, vrátane autorského práva, aby Zhotoviteľ vo svojom mene 
a na svoj účet vykonával všetky majetkové práva duševného vlastníctva k predmetu 
zmluvy, resp. k tým jeho častiam, ktoré budú predmetom autorského práva alebo iného 
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práva duševného vlastníctva vrátane autorského práva, a aby bol Zhotoviteľ oprávnený 
uzavrieť licenčnú zmluvu v zmysle tohto článku zmluvy. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje konať tak a opomenúť také konanie alebo strpieť také konanie, aby 
predmet zmluvy nebol zaťažený žiadnym právom tretej osoby a inou právnou vadou, 
okrem osobnostných a majetkových práv Zhotoviteľa a autora. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
predmet zmluvy nemá žiadne právne vady. 

 
Článok VII. 

Zodpovednosť za vady 
 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

stanovených touto zmluvou a že má vlastnosti dohodnuté podľa tejto zmluvy a jej príloh. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi, ako aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z dôvodu týchto 
vád. 

7.3 Predmet zmluvy má vady, ak nie je dodaný v požadovanej kvalite a vypracovanosti, nie je 
vykonaný v celom rozsahu, ak nie je kompletný, ak je rozporuplný, a ak jeho obsah 
nezodpovedá podmienkam tejto zmluvy a jej príloh. 

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných 
mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a 
Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady predmetu zmluvy v lehote 5 pracovných dní od dňa 
písomného uplatnenia reklamácie Objednávateľa, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

7.6 Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť odstrániť vadu riadne a včas v zmysle ustanovení tejto 
zmluvy nesplní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby na 
náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ má pre tento prípad tiež právo požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur, tento nárok nie je dotknutý úhradou 
nákladov Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety. 

 
Článok VIII. 

Trvanie a skončenie zmluvy 
 
8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých zmluvných záväzkov oboch 

Zmluvných strán. 
8.2 Zmluva končí uplynutím doby jej trvania v zmysle predchádzajúceho bodu. 
8.3 Zmluvu možno skončiť skôr, a to vzájomnou dohodou Zmluvných strán o ukončení 

zmluvy. 
8.4 Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná obidvomi Zmluvnými stranami. 

Zmluva v tomto prípade končí dňom určeným v dohode. 
8.5 Od zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch ustanovených v Obchodnom zákonníku, 

v zmluve alebo ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje 
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne a 
doručiť druhej Zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v záhlaví zmluvy.   

8.6 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 
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● ak Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou 
a bol dvakrát počas trvania zmluvy Objednávateľom písomne upovedomený a 
vyzvaný k riadnemu plneniu, 

● ak Zhotoviteľ neinformuje Objednávateľa o nemožnosti zhotovenia diela 
bezodkladne po tom, ako sa o takejto nemožnosti plnenia dozvie. 

8.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že odstúpením od zmluvy ostáva zachovaný nárok na 
náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

8.8 Zánikom zmluvy nezaniká právo Zmluvných strán na zaplatenie pohľadávok vzniknutých 
na základe zmluvy, ako ani právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú porušením 
zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť a dodať dielo v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v zmluve. 

 
Článok IX. 

Zmluvné sankcie a náhrada škody 
 
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri nedodržaní dohodnutého termínu dodania predmetu tejto 

Zmluvy podľa bodu 3.1 zmluvy zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

9.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosti uvedené v bode 2.2, Objednávateľ je 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela vrátane DPH. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený vo vzťahu k vyúčtovanej zmluvnej pokute započítať 
jednostranným úkonom oprávnené splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi. 

9.4 V prípade porušenia povinnosti vzniknutej na základe tohto záväzkového vzťahu, je 
Zmluvná strana, ktorá porušila svoje povinnosti v zmysle zmluvy, povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane, ibaže by preukázala, že porušenie povinnosti bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

9.6 Zmluvné strany nezodpovedajú za porušenie a omeškanie svojich záväzkov, a to v zmysle 
ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného zákonníka, spôsobené tzv. vyššou mocou, t. j. 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán 
a bránia im v splnení povinností, pričom nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná 
strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala. 

9.7 Na základe dohody Zmluvných strán, sa za vyššiu moc, resp. okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť považuje i prijatie takých opatrení štátu z dôvodu zabránenia šírenia 
epidémií alebo iných okolností ohrozujúcich obyvateľstvo, ktoré bránia v splnení 
povinností Zmluvných strán, pričom nemožno rozumne očakávať, že by Zmluvná strana 
túto prekážku prekonala, a to i v prípade, ak Zmluvná strana, vzhľadom na okolnosti, mohla 
alebo mala ukladanie takýchto opatrení štátom predvídať alebo očakávať. 

9.8 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti za škodu je, že dotknutá Zmluvná strana bez 
zbytočného odkladu upozorní druhú Zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia 
vyššej moci. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu 
oznámi druhej Zmluvnej strane jej zánik. 

9.9 Ak je to vzhľadom na charakter vyššej moci a situáciu Zhotoviteľa možné, zhotoviteľ je 
povinný, po dohode s Objednávateľom, na vlastné náklady zabezpečiť zhotovenie 
a dodanie diela aj počas jej trvania, a to prostredníctvom tretej osoby. 
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Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Táto zmluva je uzatvorená a platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami 

a  účinnosť nadobúda v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 
informácií) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto 
zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a súhlasí s jej zverejnením. 

10.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ak sa dôvod neplatnosti zmluvy vzťahuje len na jej niektorú 
časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za 
ktorých k neplatnosti došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť. Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť túto časť novou, ktorá sa čo najviac priblíži k 
účelu neplatnej časti, ktorý Zmluvné strany sledovali v čase uzavretia zmluvy. 

10.3 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy 
najskôr vzájomným rokovaním. V prípade, že nedôjde pri spore ku dohode medzi 
Zmluvnými stranami, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie 
príslušný súd. 

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) origináloch, z ktorých tri (3) obdrží 
Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ. 

10.5 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných 
dodatkov k zmluve podpísanými oboma Zmluvnými stranami. 

10.6 Práva a povinnosti Zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

10.7 Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvu 
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
pripájajú svoje podpisy. 

10.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria:  
- Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky 
- Príloha č. 2- Návrh na plnenie kritéria 
- Príloha č. 3- Zoznam subdodávateľov 

 
 
V .............................., dňa ...........................  V ......................., dňa ................. 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
  Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ         Peter Ridzoň, konateľ  
 Slovenská agentúra životného prostredia  
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Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky   

 
 
Výroba TV spotov: 
 
Slovenská agentúra životného prostredia má za úlohu ako Sprostredkovateľský orgán 
informovať o aktivitách a cieľoch Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
Komunikácia je integrálnou súčasťou transparentnej implementácie čerpania EŠIF v 
programovom období 2014- 2020 a pomáha zvyšovať povedome o európskych štrukturálnych 
a investičných fondoch s dôrazom na postavenie a prínos Operačného programu Kvalita 
životného prostredia u širokej verejnosti a záujemcov o podporu z tohto operačného programu. 
 
Predmetom zákazky je komplexná kreatívna produkcia troch TV animovaných spotov 
zameraných na informovanie verejnosti o zálohovaní PET fliaš a plechoviek, ktoré 
(zálohovanie PET fliaš) sa spúšťa na Slovensku od 01.01.2022. Animované spoty budú 
súčasťou operačného programu Kvalita životného prostredia, z ktorého sa budú v programovom 
období 2014- 2020 podporovať projekty zamerané na udržateľnosť a efektívne využívanie 
prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia a aktívnu adaptáciu na zmenu 
klímy. 
Komplexná produkcia troch TV animovaných spotov vrátane všetkých prípravných, 
produkčných a post produkčných prác (ako napr. grafická výroba, animácia, zvuková výroba 
až po výstup podľa požiadavky Televízii) v dĺžke trvania TV spotov : 30 sekúnd. 
 
 
Výroba a dodanie spotov zahŕňa: 
 

• vytvorenie reklamných TV animovaných spotov zálohovanie PET fliaš a plechoviek s 
využitím animovanej grafiky v trvaní 30 sekúnd; 

 
• editácia materiálu 30 sekúnd trvajúcich TV spotov, post produkcia, zvuková výroba a 

finálny mix, nahovorenie textov profesionálnym speakrom v slovenskom jazyku a 
mutáciách s titulkami „voice over“ profesionálnym speakrom v slovenskom jazyku a 
vyhotovení v mutáciách bez zvuku s titulkami; 

 
• zvuková post produkcia - hudba, ruchy v závislosti od scenára spotu; 

 
• dodanie spotov na samostatnom nosiči vhodnom na vysielanie v televízii prípadne iných 

médiách a na USB/DVD podľa požiadaviek vysielateľov ak budú v čase odovzdania 
diela známi; 

 
• dielo musí spĺňať prísne kritéria produkcie - formát 16:9, digitálny záznam minimálne 

vo Full HD kvalite, dvojkanálový zvuk, digitálnu post produkciu, grafické úpravy a ich 
post produkciu, rozlíšenie primerané pre projekciu. Požadovaným výstupom je finálna 
verzia TV spotov (obraz + zvuk) vrátane všetkých modifikácií pre online formát, 
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dodaných vo forme v zmysle špecifikácie požadovanej 
vysielateľom/vysielateľmi/médiami.  

 
Verejný obstarávateľ môže požadovať dodanie úpravy jednotlivých výstupov (napr. skrátenie 
spotu, otitulkovanie). Každá verzia musí byť okrem formátu podľa špecifikácie vysielateľa 
dodaná aj v  ďalších formátoch pre ich umiestnenie na web, online televízie, projekcie a taktiež 
na USB nosiči (v príslušnom formáte na prehliadanie na počítači a iných zariadeniach) podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa. 
 
Dodávateľ je povinný jednotlivé výstupy dodať v dohodnutom čase. Zhotoviteľ dodá každý 
animovaný TV spot aj s titulkami pre využívanie na verejných prezentačných displejoch, na 
základe písomnej objednávky objednávateľa. 
 
Pri hlasovom kastingu požadujeme na výber min. 2 hlasy, z ktorých bude vybratý jeden hlas. 
 
Každá jedna fáza v procese produkcie musí byť schválená verejným obstarávateľom. Ak 
verejný obstarávateľ neschváli dodaný hlavný výstup z akejkoľvek časti procesu produkcie, 
dodávateľ zabezpečí upravený výstup podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a to 
najneskôr do 5 pracovných dní. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo účasti na výrobe osobne a to určenou osobou, resp. 
osobami. 
 
Animovaný TV spot 1 až 3 : Zálohovanie PET fliaš a plechoviek 
 
Televízny animovaný 3D spot má dĺžku 30 sekúnd. Tento spot bude definovaný scenárom a 
storyboardom, ktorý nie je súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk - Opis predmetu zákazky. 
Scenár a storyboard budú dodané po vyhodnotení verejného obstarávania - vybratou 
spoločnosťou. 
Tento TV spot bude určený pre celoslovenské využitie. 
 
Opis dejovej línie spotu: 
 
TV animovaný spot bude nenáročnou a edukačnou formou znázorňovať postup pri zálohovanie 
PET fliaš a plechoviek, musí obsahovať symbol zálohovania (z). Spoty musia byť vytvorené 
každý pre inú cieľovú ( všeobecnú, matky + deti, dôchodcovia ).Do obrazu bude zasadené 
hovorené slovo. Pôjde o animovaný spot v časovaní 30 sek. s 1 hlasom. 
 
Hlavným cieľom je : 
 
Edukácia pútavou formou obyvateľstva o zálohovaní PET fliaš a plechoviek od 1.1.2021, a 
hlavne o pozitívnych dopadoch zálohovania na ekológiu a nové environmentálne nastavenia a 
ciele štátu ako aj investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti 
s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek. 
 



10 

 

Predstaviť špecifický cieľ:  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. S cieľom 
zvýšiť podiel zhodnocovaných odpadov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 
 
Požadované formáty TV animovaného spotu: 
1. 30 sekundový animovaný 3D spot - určený pre TV, Online / Sociálne siete 
2. 30 sekundový animovaný 3D spot - určený pre TV, Online / Sociálne siete 
3. 30 sekundový animovaný 3D spot - určený pre TV, Online / Sociálne siete 
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Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria:  
 
 

P.č. 
Predmet 
zákazky  

Požadovan
é množstvo 
v kusoch 

(ks) 
 
 

Celková cena za 
položku v EUR 

bez DPH 

Výška DPH v 
EUR 

Celková cena za 
položku v EUR 

s DPH 

1 
TV spot č. 1 

1 6987,00 1397,40 8384,40 

2 

TV spot č. 2 

1 6987,00 1397,40 8384,40 

3 
TV spot č. 3 

1 6987,00 1397,40 8384,40 

SPOLU 20 961,00 4192,20 25 153,20 

  
 
Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky v 
súvislosti s dodaním predmetu zákazky v požadovanej kvalite a množstve, vrátane 
všetkých požadovaných služieb požadovaných v rámci dodania k predmetnej zákazke. 
V cene dodania predmetu zákazky sú zahrnuté aj náklady na dodanie predmetu zákazky 
do miesta dodania. 

* Som platcom DPH v Slovenskej republike: 
áno  nie  (nehodiace sa prečiarknite) 
 
V ........................, dňa ....................... 
       .................................................. 
                          Peter Ridzoň, konateľ  
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- Príloha č. 3- Zoznam subdodávateľov 
- ZOZNAM SUBDODÁVATE ĽOV 

-  
- Plnenie predmetu zmluvy 
- ☒     sa nebude realizovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov, 
- ☐     sa bude realizovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov 

v nasledovnom rozsahu: 
-  

Obchodné 
meno 

Sídlo IČO 

Informácie o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa  
Podiel 

subdodávky 
v % 

Subdodávateľ 
získa zo 

subdodávky 
finančné 

prostriedky 
prevyšujúce 

100.000 
EUR bez 

DPH  

meno a 
priezvisko 

adresa 
pobytu  

dátum 
narodenia 

       ☐  Áno    ☐  Nie  
       ☐  Áno    ☐  Nie 
       ☐  Áno    ☐  Nie 

 
 

 

 

V ................, dňa ..................               __________________________________ 
 
              Peter Ridzoň, konateľ  
 

 

 

 

 

 

 
 

                       


