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DODATOK č. 7 
 

k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB NA ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY, ÚDRŽBY 
A AKTUALIZÁCIE REZORTNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU č. 0396/2015 

 
uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 

(ďalej len ,,Dodatok“) 
 
medzi 
 
 
Objednávateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

zastúpený: štatutárny orgán 
 Mgr. Branislav Gröhling, minister 
IČO: 00164381 
DIČ:  2020798725 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN (č. účtu): SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
Poskytovateľ: DITEC, a. s. 
 Plynárenská 7/C 
 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
zastúpený: štatutárny orgán 
 PaedDr. Ivan Sůra, predseda predstavenstva 
 Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
IČO:                              31385401 
DIČ:                            2020304198 
IČ pre DPH:                SK2020304198 
Bankové spojenie:     Tatrabanka, a.s. 
IBAN (č.. účtu): SK9311000000002627007344 
 

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sa, vložka 
č.: 769/B 

 
 (ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej aj „zmluvné strany") 
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Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na dodávku Rezortného informačného systému pre 
oblasť regionálneho školstva, pozostávajúceho z Registra škôl, školských zariadení 
a zriaďovateľov, Registra študijných a učebných odborov, odborných zameraní, štátnych 
vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov, výchovných štandardov, 
výchovných programov školských zariadení a vyučovacích predmetov, Registra pedagogických 
zamestnancov, Registra detí, žiakov, poslucháčov a súvisiacich agend, č. 71/2009, ktorá 
nadobudla platnosť a účinnosť 11. októbra 2009, ktorá bola zmenená a doplnená Dodatkami 
č. 1 až 6 (ďalej len „Zmluva o dielo“), a ktorej predmetom je o. i. aj úprava práv duševného 
vlastníctva k dielu bez možnosti upraviť dielo Objednávateľom. 

 
2. Dňa 1.6.2015 Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvorili Zmluvu o poskytovaní servisných služieb 

na zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie Rezortného informačného systému č. 
0396/2015 v znení Dodatku č. 1 z 29.5.2019, Dodatku č. 2 zo 16.9.2019, Dodatku č. 3 
z 21.11.2019, Dodatku č. 4 z 29.4.2020 a Dodatku č. 5 zo 16.7.2020, Dodatku č. 6 zo dňa 
27.1.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 2.6.2015, a predmetom ktorej sú práva a povinnosti 
zmluvných strán súvisiace s poskytovaním služieb podporného charakteru pre zabezpečenie 
prevádzky a údržby Rezortného informačného systému (ďalej len „RIS“), a to zabezpečenie 
bežnej servisnej podpory, zabezpečenie údržby nad rámec bežnej servisnej podpory 
a aktualizácie systému RIS a rozvoj systému RIS nad rámec regulárnej aktualizácie (ďalej len 
„Servisná zmluva“). Dodatkom č. 6 zároveň zmluvné strany na základe súhlasného stanoviska 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky upravili 
získanie neobmedzenej a výhradnej licencie na akékoľvek použitie autorského diela 
vzniknutého počas vývoja RIS v súlade so Zmluvou o dielo a realizácie tejto Servisnej zmluvy 
(ďalej len ,,autorské dielo“) ako celku i jednotlivých častí s cieľom vysporiadania majetkových 
práv k autorskému dielu v súlade s Koncepciou nákupu IT vo verejnej správe schválenou Radou 
vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh uznesením č. 4/2019 zo dňa 
16.05.2019 správe (ďalej len „Koncepcia“). 

 
3. Napriek spoločnému úsiliu Objednávateľa a Dodávateľa na včasnom dodaní nevyhnutných 

úprav RIS-u zadefinovaných v Dodatku č. 6 Servisnej zmluvy, rozsah legislatívnych zmien 
a hlavne časté výpadky implementačných kapacít v II. polroku 2021 a januári 2022 spôsobili 
časové oneskorenie pri dodávke úpravy API a dokumentácie na realizáciu nových dátových 
prepojení a príprave elektronickej prihlášky na materské, základné a stredné školy 
zadefinovaných v písmene bode 1, písm g) a h) preambuly Dodatku č. 6 Servisnej zmluvy. 

 
4. Keďže Objednávateľ má záujem plnohodnotne využívať RIS vrátane všetkých úprav 

a funkcionalít zadefinovnaých v Dodatku č. 6 Servisnej zmluvy, predložil na základe žiadosti 
Dodávateľa Riadiacemu výboru projektu RIS návrh na predĺženie termínu dodania dvoch 
funkcionalít zadefinovaných v písmene bode 1, písm g) a h) preambuly Dodatku č. 6 Servisnej 
zmluvy. Riadiaci výbor projektu RIS  hlasovaním per rollam dňa 28.01.2022 schválil predĺženie 
lehoty dodania uvedených funkcionalít do 30.6.2022. 

 
5. Zmluvné strany z vyššie uvedených dôvodov, v súlade s  § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 7 ZVO, 

v súlade s článkom XVI. bod 5. Servisnej zmluvy, uzatvárajú tento Dodatok k Servisnej zmluve, 
ktorého cieľom je len úprava termínu dodania dvoch funkcionalít zadefinovaných v písmene 
bode 1, písm g) a h) preambuly Dodatku č. 6 Servisnej zmluvy bez zmeny vecného či 
finančného plnenia vyplývajúcej zo Servisnej zmluvy a jej dodatkov.  
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Čl. I. 
Predmet Dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. VIII., bod 1 písmeno C) Servisnej zmluvy sa mení výlučne 

termín dodania plnenia uvedený v písm. g. a h. na nový termín dodania v trvaní do 30.6.2022, 
pričom vo zvyšnej časti Čl. VIII., bod 1 písmeno C) Servisnej zmluvy ostáva v plnom rozsahu 
v platnosti, a to v znení schválenom dodatkom č. 6 k Servisnej zmluve.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. XI. Servisnej zmluvy (Autorské práva) sa do bodu 1 dopĺňa 
posledná veta s nasledovným znením:  

 
„Zmluvné strany sa dohodli, že aj v prípade výhradnej licencie v zmysle tohoto bodu môže 
Poskytovateľ každé autorské dielo vytvorené Poskytovateľom a/alebo ktorého vytvorenie 
zabezpečil Poskytovateľ používať, a to výlučne pre účely plnenia Zmluvy o dielo a/alebo 
Servisnej zmluvy. 
 
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Poskytovateľ dňom 30.6.2022 udeľuje obsahovo 
neobmedzenú výhradnú licenciu v zmysle tohoto bodu pre plnenia podľa  Čl. VIII bod 1 
písmeno C Servisnej zmluvy v písmene g a h.“ 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. XIV., bod 2 Servisnej zmluvy tak, že pôvodné znenie sa 

ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 
 
„2. Servisná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 30.6.2022, pričom celková 
cena za služby špecifikované v čl. VIII., bod 1 tejto Servisnej zmluvy zostáva nezmenená.“ 

 
 
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 
2. Ustanovenia Servisnej zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej 

podobe. 
 
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, pričom Objednávateľ dostane 4 a Poskytovateľ 

2 exempláre.  
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4. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali a na dôkaz 

svojho súhlasu s celým obsahom Dodatku pripájajú svoje podpisy.  
 
 
 
Bratislava, dňa ..............................   Bratislava, dňa .............................. 
 
 
 
 
 
...............................................................   .......................................................... 
Mgr. Branislav Gröhling, minister   PaedDr. Ivan Sůra 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  predseda predstavenstva 
Slovenskej republiky     DITEC, a.s. 
 
 
 
 

........................................................ 
Ing. Csaba Baráth,   
podpredseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ  
DITEC, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


