
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I.  

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:   

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

Sidlo:         Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava 

Zastúpený:        Ing. Máriom Lelovským 

IČO:                     52828123 

DIČ:                     2121177531; nie sme platca DPH 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

IBAN:                    SK59 1100 0000 0029 4007 9336    

  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ 

Obchodné meno:  RECON Technologies s.r.o.   

Sídlo:   Trieda KVP 1, 04023 Košice  

Zastúpený:  Matúšom Seleckým 

IČO:    54460891 

DIČ:    2121684741 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

IBAN:   SK95 8330 0000 0022 0214 8352 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III 

tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa článku VII tejto zmluvy.  



III. 
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa dielo: 

A) Štrukturovaný dokument NÁRODNÁ STRATÉGIA DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SR 

vypracovaný na základe obdržaných vstupov a pokynov Objednávateľa, 

B) Zapracovať pripomienky a požiadavky na úpravy, ktoré budú vznesené počas 

pripomienkovacieho procesu. 

Dielo bude dodané podľa podmienok stanovených touto zmluvou. Presná špecifikácia predmetu 

zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

IV. 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s okamžitým termínom 

začatia plnenia odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom 

ukončenia plnenia do 30.11.2022.  

2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný 

objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 

považuje za deň odovzdania diela.  

3. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 

odovzdaním predmetu diela. 

V. 
Povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

VI. 
Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh.  

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty, ktoré sa vzťahujú k 

odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

VII. 
Cena diela 

 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom  je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán vo výške 6 250,00 EUR (zhotoviteľ nie je plátca DPH) vypočítaná na základe 

dohodnutého počtu hodín x hodinová sadzba (250 hodín x 25 eur). 

 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa dohodnutých 

podmienok v časti VII.3 a VII.4. 



 Prvá časť z celkovej dohodnutej ceny bude fakturovaná nasledujúci mesiac po tom, čo bol 

daný dokument predložený do MPK procesu a to vo výške maximálne 200 hodín, t.j. 5 000 

eur, v závislosti od plnenia. Nevyčerpaná časť hodín z fázy pred MPK sa presunie do fázy na 

zapracovanie pripomienok z MPK. 

 Druhá časť z celkovej dohodnutej ceny bude fakturovaná po zapracovaní pripomienok z 

MPK procesu a to podľa reálne vyčerpaných hodín, maximálne však do výšky 50 hodín + 

zvyšné nevyčerpané hodiny podľa bodu VII.3 tejto zmluvy. Celkový počet hodín a celková 

výška odmeny za dielo nesmie presiahnuť hodnoty uvedené v bode VII.1 tejto zmluvy. 

VIII. 
Záručná doba 

 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 

podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela. 

 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy 

alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.  

IX. 
Sankcie 

1. Pri nedodržaní termínu realizácie predmetu zmluvy (čl. IV bod 1 tejto zmluvy) objednávateľ 

môže požadovať od zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny 

predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela 

zhotoviteľ môže od objednávateľa požadovať uhradiť zmluvnú pokutu za úhradu platieb 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

X. 

Povinnosť mlčanlivosti 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivosti o informáciách, ktoré sa dozvie pri 

zhotovovaní diela. 



XI. 
Záverečné ustanovenia 

 Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 Dodatočné práce a aktivity, ktoré vyžadujú významne odlišných charakter a rozsah prác, než 

je uvedené v tejto zmluve, budú dohodnuté individuálne ako dodatok či samostatná zmluva.  

 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 

 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :  

1. Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

 

 

V Bratislave,  dňa 4.8.2022 

 

 

..................................................                    

        Zhotoviteľ                 

RECON Technologies                      

Matúš Selecký         

 

                   

 

................................................ 

Objednávateľ 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 

Ing. Mário Lelovský – predseda predsedníctva    

 



Príloha č. 1 ku Zmluve o dielo  
 

Technická špecifikácia predmetu zmluvy  

 

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy sa skladá z nasledujúcich častí: 

 

 Finálny dokument NÁRODNÁ STRATÉGIA DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SR (ďalej len 

NSDZ SR) 

 

Práce vyžadované pre realizáciu diela: 

 Preštudovanie a analýza existujúcich národných dokumentov 

 Preštudovanie a analýza existujúcich EU dokumentov 

 Návrh a konzultácie štruktúry finálneho dokumentu NSDZ SR  

 Podpora pri návrhu a tvorbe akčného plánu implementácie národnej stratégie  

 Vypracovanie samotného štrukturovaného dokumentu NSDZ SR 

 Zapracovanie relevantných pripomienok a návrhov, ktoré budú vznesené počas MPK 

procesu. 

 Jazyková a typografická korektúra dokumentu 

 Priebežné a záverečné odprezentovanie dokumentu riešiteľskému tímu 

 Podpora pri tvorbe prezentačných dokumentov 

 Podpora pri tvorbe súvisiacich dokumentov k NSDZ SR (predkladacia správa, doložky 

vplyvov, atď.), ktoré sú súčasťou vládneho materiálu, ktorý bude predložený na rokovanie 

vlády SR 

 

Dokument bude mať nasledujúce kvalitatívne a kvantitatívne parametre: 

• Bude obsahovať odsúhlasenú štruktúru textu 

• Ciele dokumentu 

• Ciele národnej stratégie 

• Identifikácia cieľovej skupiny čitateľov dokumentu 

• Merateľné ukazovatele naplnenia cieľov  národnej stratégie 

• Identifikované kľúčové priority 

• Identifikované ciele pre jednotlivé priority 

• Identifikované aktivity pre jednotlivé ciele 

◦ Identifikované tzv. Roadblocks 

◦ Identifikované Riziká 

◦ Tracebility Matrix voči SWOT analýze z oblasti SK Digitálnych kompetencií 

• Plan implementácie 

◦ Výstupy (tzv. deliverables) 

◦ Zodpovednosti 

◦ Časový harmonogram 

• Ako zapada narodna strategia SR do EU ramca DigiComp 

• SWOT analyza 



• Odkazy a hodnotenie existujúcich dokumentov 

• Identifikácia a popis kľúčových aktérov v implementácii stratégie 

• Zdroj literatúry 

 

 


