
 

 

 
 

ZMLUVA O DIELO  
A LICEN ČNÁ ZMLUVA   

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObZ“) a zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorský zákon [(ďalej aj  „AZ”)]medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

(ďalej aj „Zmluva“)  
 
 
Slovenská agentúra životného prostredia 
 
So sídlom: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  
IČO: 00 626 031  
DIČ: 2021125821  
IČ DPH: SK2021125821  
Bankové spojenie:  
IBAN:    

                                     
Konajúca: RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 
Kontaktná osoba:              RNDr. Vladimír Malý, projektový manažér, 
   e-mail: .........................., tel. :  
(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
a 
 
AKO, s.r.o. 
 
So sídlom: Karadžičova 41, 81107, Bratislava 
IČO: 35863781 
IČ DPH:  SK2021742151 
Spoločnosť zapísaná v     Obchodnom registri Okr. súdu BA 1, odd. s.r.o., vložka č. 29432/B  
Bankové spojenie:           
IBAN:             
Konajúca :  Mgr. Václav Hřích, konateľ 
  ................., tel. 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
  
Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne označovaní ako aj „Zmluvné strany“  alebo jednotlivo „Zmluvná  strana”. 
 

Preambula 
  

Táto Zmluva sa medzi Zmluvnými stranami uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania, nakoľko Zhotoviteľ 
ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom Objednávateľom ako verejným obstarávateľom na zhotovenie 
diela, t.j. na vypracovanie ponuky predmetu zákazky: „ Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o mož-
nostiach zálohovania PET fľaši na Slovensku a vzťahu občanov k lesom “.  
 

I.  
Predmet 
  

1. Objednávateľ si na základe tejto Zmluvy objednáva u Zhotoviteľa kompletné vykonanie a dodávku diela „ Prieskum 
verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o možnostiach zálohovania PET fľaši na Slovensku a vzťahu obča-
nov k lesom“  zameraného na prieskum verejnej mienky v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy 
(ďalej spolu len ako „Dielo“). Akékoľvek zmeny obsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy si vyžadujú súhlas oboch Zmluv-
ných strán vo forme písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve.  
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať Objednávateľovi Dielo „ Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a pove-
domia o možnostiach zálohovania PET fľaši na Slovensku a vzťahu občanov k lesom“.  

 
3. Objednávateľ sa za vykonanie Diela – zhotovenie a dodávku zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu spôsobom a vo 

výške podľa čl. VII. tejto Zmluvy.  



 

 

 
 
II.   

Miesto a Čas plnenia 
  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo – vykonať a dodať Objednávateľovi Dielo do 
splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán, t.j. do 31.01.2019, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak formou pí-
somného dodatku k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že miestom plnenia podľa tejto Zmluvy je sídlo 
Objednávateľa.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nedodanie Diela v lehote a spôsobom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku 

Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela podľa čl. VII., bod 1. Zmluvy, 
a to za každý deň omeškania.   

 
III.  

Autorské práva 
  

1. Práva na autorské honoráre a práva potrebné na zhotovenie a šírenie Diela získa Zhotoviteľ uzavretím príslušných 
zmlúv s tretími osobami vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré zhotovili, respektíve dodali obsah 
Diela alebo jeho časť, ktorá je dielom chráneným autorským zákonom, a to najmä uzavretím príslušných autorských 
zmlúv a/alebo iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne nároky vyplývajúce 
im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom, či iných obdobných práv 
v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Súčasťou tohto vysporiadania je najmä 
súhlas tretích osôb s užívaním ich diel a ich zverejnením, alebo iným použitím Diela v rozsahu stanovenom touto 
Zmluvou.  

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje získať pre Objednávateľa na použitie Diela časovo a územne neobmedzenú licenciu, resp. 

sublicenciu, na základe ktorej bude Objednávateľ oprávnený túto použiť spôsobom stanoveným v tejto Zmluve.  
 
4. Ku Dielu zhotovenému a dodanému Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy, pokiaľ sa považuje za dielo chránené 

autorským zákonom, udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi Zmluvou výhradnú licenciu za nasledovných základných 
podmienok:   

a)    Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že bude k predmetu licencie vykonávať ako nositeľ práv k dielu také majetkové 
práva, ktoré ho oprávňujú udeliť Objednávateľovi licenciu v rozsahu a spôsobom stanoveným touto Zmluvou.   

b)   Rozsah: územne a vecne neobmedzená licencia.  
c)   Trvanie licencie: časovo neobmedzená licencia.  
d) Spôsoby použitia, na ktoré sa licencia udeľuje v rozsahu aplikovateľnom vzhľadom na charakter diela, najmä: 
použitie Diela pre vlastnú potrebu, prevod vlastníckeho práva k Dielu, udelenie súhlasu na použitie Diela, spracovanie 
Diela, spojenie Diela s iným dielom, zaradenie Diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny Diela, verejné rozširovanie 
originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom, uvedenie Diela na 
verejnosti verejným vystavením originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela, verejným vykonaním Diela alebo verejným 
prenosom Diela. 
e) Objednávateľ má právo postúpiť licenciu na tretiu osobu a právo udeliť sublicenciu na použitie Diela tretej osobe v 
rozsahu nadobudnutej licencie.   
f)   Ku všetkým službám, ktorých dodanie je nevyhnutné v rámci plnenia Zmluvy od tretích osôb, pokiaľ sa považujú za 
autorské diela chránené autorským zákonom, zabezpečí Zhotoviteľ od nositeľov práv k týmto autorským dielam udelenie 
licencie na ich neobmedzené použitie v rozsahu stanovenom touto Zmluvou.  
5. Licenčná odmena za poskytnutie licencie, ako aj všetky ďalšie výnosy alebo iné platby vyplývajúce z použitia Diela 

sú už obsiahnuté v cene podľa tejto Zmluvy. 
 

IV.   
Povinnosti Zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať kompletné vykonanie a dodanie Diela Objednávateľovi za podmienok podľa čl. 
II. ods. 1 Zmluvy.   

V.  
Povinnosti Objednávateľa 
  



 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za realizáciou predmetu Zmluvy - vykonanie Diela cenu v súlade s 
čl. VII. Zmluvy.  

 
2. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení Diela.  
 

VI.   
Odovzdanie a prevzatie Diela 
  

1. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné 
údaje o Diele a o všetkých podkladových materiáloch k Dielu, o ich odovzdaní a prevzatí a súpis odovzdanej 
dokumentácie týkajúcej sa Diela a prípadných zistených zjavných vadách a nedorobkoch, opatrenia a lehoty na 
odstránenie zistených vád Diela. Protokol bude datovaný a podpísaný Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je po-
vinný zistené vady Diela odstrániť v dohodnutej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 14 dní. Návrh protokolu je 
povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ. Právo fakturovať vzniká Zhotoviteľovi až po odstránení týchto vád 
a na základe potvrdenia Objednávateľa, že vady vytknuté v odovzdávajúcom protokole boli odstránené. 

 
2. Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené Dielo, ak však prevezme vadné alebo nedokončené 

Dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady Diela ostávajú v plnom rozsahu zachované.  
 
 

VII.   
Cena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie a dodávku Diela a to vo výške 12969,- EUR (slovami: dvanásťtisíc-

deväťstošesťdesiatdeväť) bez DPH. K tejto cene bude pripočítaná 20 % DPH vo výške 2593,8- EUR . Celková cena 
za výrobu a dodávku Diela vrátane DPH je 15562,8- EUR (slovom pätnásťtisícpäťstošesťdesiatdva Eur a osemdesiat 
centov). Táto cena je dojednaná ako konečná a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutne vynaložené v súvislosti 
s realizáciou predmetu tejto Zmluvy vrátane tých, ktoré nie sú konkrétne uvedené v Zmluve. Štruktúrovaný rozpočet 
ceny je prílohou č.2 tejto Zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi preddavok na cenu za Dielo podľa 

tejto Zmluvy.  
 
3. Cena za Dielo je splatná po riadnom splnení záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo,  a to v alikvotnej čiastke t.j. po 

protokolárnom odovzdaní príslušnej časti Diela v zmysle čl. VI. tejto Zmluvy a bude Zhotoviteľovi uhradená bezho-
tovostným prevodom na jeho účet na základe faktúry so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti faktúry sa neprieči dobrým mravom, je v 
súlade so zásadami poctivého obchodného styku a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim 
z tejto Zmluvy. Prílohou faktúry bude kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela vrátane protokolu 
o odstránení prípadných vád Diela. 

 
VIII.   

Ml čanlivosť 
  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa poskytovať akékoľvek informácie 
týkajúce sa spolupráce s Objednávateľom tretej osobe, s výnimkou:  

- ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu Zmluvy (napr. subdodávateľom),   
- ak ide o povinnosť uloženú zákonom, hlavne informácie o predmete spolupráce, výške finančných plnení a rozpočtov.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, plány, nápady týkajúce sa Objednávateľa jeho nových výrobkov, 

respektíve služieb, tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje o tomto obchodnom tajomstve 
dodržiavať mlčanlivosť.  

 
IX.   

Spoločné ustanovenia  
1. Ukončenie tejto Zmluvy je možné dohodou Zmluvných strán ku dňu v nej uvedenému.  

  
2. Od tejto Zmluvy je možné odstúpiť aj v prípadoch uvedených v zákone, v tejto Zmluve, alebo ak ktorákoľvek zo 

Zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je 
potrebné urobiť písomne a doručiť druhej Zmluvnej strane, inak je neplatné. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa 
považuje:  



 

 

 
· ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou a pokynmi Objednávateľa,  
 
· ak je Zhotoviteľ v omeškaní so svojím záväzkom vykonať Dielo v lehote podľa čl. II, ods. 1 tejto Zmluvy o viac 

ako päť dní; ustanovenie čl. II, ods. 2 tým nie je dotknuté.   
Objednávateľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy. 

 
3. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných 

oboma Zmluvnými stranami.  
 
4. Všetky sporné otázky budú Zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak k dohode nedôjde, spor   

bude riešený pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. 
 

  X. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas plat-
nosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP), a 
to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 
2.   Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi 
aktmi EÚ. 

XI.   
Záverečné ustanovenia 
  

1. Táto Zmluva je  vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy dostane Objednávateľ 3 rovnopisy a 2 
rovnopisy dostane Zhotoviteľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie kaž-
dého dodatku k Zmluve. 

 
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 

Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

3. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo práv-
nymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v 
takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 
ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých 
ustanovení Zmluvy. 
 

4. Právne vzťahy touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeo-
becne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej Prílohy:  
       Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu zmluvy 
      Príloha č. 2 - štruktúrovaný rozpočet ceny  
 
Objednávateľ Zhotoviteľ 
V Banskej Bystrici, dňa .................... V Bratislave. , dňa ................. 
 
 
 
________________________ ________________________  
RNDr. Richard Müller,, PhD.    Mgr. Vácalv Hřích 
generálny riaditeľ SAŽP konateľ, AKO, s.r.o. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
  

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY 
 

 
Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o možnostiach zálohovania PET fľaši 
na Slovensku a vzťahu občanov k lesom.  
 
Prieskum verejnej mienky je  zameraný  na zistenie úrovne znalosti a povedomia o možnostiach zálohovania 
PET fľaši na Slovensku a vzťahu občanov k lesom. Prieskum verejnej mienky bude prebiehať formou štruk-
túrovaného dotazníka. Výber  respondentov  bude   náhodný  a  bude  zahŕňať  verejnosť.  Výsledky  z  prieskumu 
budú spracované a hmotným výstupom z nich bude záverečná správa. Zber dát bude v rámci prieskumu prebiehať 
v 1 kvartáli roku 2019. S úspešným uchádzačom súťaže bude uzatvorená Zmluva. Hmotným výstupom z prie-
skumu bude záverečná správa z prieskumu pod názvom „Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia 
o možnostiach zálohovania PET fľaší na Slovensku a vzťahu občanov k lesom, ktorá bude dodaná  v dvoch (2) 
origináloch v listinnej podobe a v dvoch (2) origináloch v elektronickej podobe na CD nosičoch.  
 
 
Cieľ aktivity: 
Ciele aktivity sú rozdelené nasledovne: 
 
Zistiť všeobecnú znalosť o možnostiach zálohovania a vzťahu občanov SR k možnostiam zálohovania .  
Zistiť všeobecnú znalosť vzťahu medzi občanom SR a lesom resp. Národným parkom.  
 
Zistiť intenzitu znalostí v jednotlivých cieľových skupinách a ich vzťah k možnostiam zálohovania. 
 
Zistiť regionálne, resp. iné diferencie v znalostiach 
 
 
Cieľové skupiny: 
Verejnosť Slovenskej republiky - populácia vo veku 18 a viac rokov 
 
 
Metóda prieskumu: 
 
Prieskum 1. - Verejnosť SR 
Technika výskumu: kvantitatívna,  
Spôsob zberu dát: CATI ( Computer Assisted Telephone Interviewing) cez profesionálne CATI štúdio 

alebo ekvivalent 
Nástroj výskumu: štruktúrovaný dotazník 
Cieľová skupina: reprezentatívny výber populácie SR. Veľkosť vzorky: spolu 1030   
 respondentov 
Typ výberu vzorky: kvótny 
znaky: vek, pohlavie, vzdelanie, región  
Vekový rozsah: 18+  
Zber dát: Január 2019  



 

 

 
Kontrola dát: script – softvérovo kontrolovaná logika odpovedí, výpisy hovorov a umožnený ná-

sluch na požiadanie verejného obstarávateľa. 
                                           Uchádzač umožní vstup do priestorov callcentra pre kontrolu procesu zberu dát. 
Počet otázok: 14 
Štatistika: EXCEL  

 
Pri cieľových skupinách sa majú sledovať nasledovné ukazovatele: 
 
Verejnosť Slovenskej republiky – pri danej cieľovej skupine sa očakáva charakteristika najdôležitejších    ukazo-
vateľov,    ktoré   poskytnú    celkový   prehľad    o     kvantitatívnych a  kvalitatívnych  charakteristikách  
obyvateľstva.   Pri   charakteristike   cieľovej   skupiny   sa predpokladá využitie grafov a tabuliek. 
- veková, vzdelanostná štruktúra, regionálne rozdelenie obyvateľstva, pohlavie. 
 
Termín realizácie prieskumu: 
Január 2019 
 
Výstupy aktivity 
Výstupom oboch prieskumov verejnej mienky je Záverečná správa z prieskumu pod názvom: “ Prieskum verejnej 

mienky v rámci znalosti a povedomia o možnostiach zálohovania PET fľaši na Slovensku a vzťahu občanov k lesom. – 

2019“. Záverečná správa bude obsahovať: 
 

- Charakteristiku cieľových skupín 
- Vývoj znalostí základných parametrov v jednotlivých cieľových skupinách. 
- Výstupy z prieskumu - t.j. spracovanie výsledkov z dotazníkov pomocou grafov, tabuliek a teoretickej 

časti, 
- Po charakteristike každej z cieľových skupín sa očakáva opis vzorky a charakteristika zistených výsledkov. 

Pri charakteristike výsledkov sa očakáva ich tabuľkové a grafové spracovanie podľa typu otázky. 
 
 
Návrh Otázky do prieskumu verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o možnostiach záloho-
vania PET flaší na Slovensku a vzťahu občanov k lesom. 
 
1.            Triedite vo vašej domácnosti odpad? 
 

- Áno, triedim takmer všetok odpad 
- Len čiastočne  
- Nie, netriedim vôbec 

 
2.            Stretávate sa vo svojom okolí s voľne pohodeným odpadom?  
 

- Áno, často, všelikde  
- Len na uliciach v meste 
- Len na divokých skládkach mimo obce, mesta 
- Nie, nevšimol som si to 
- Nezaujíma ma to (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 

 

 

 

3.            Ako vnímate voľne pohodený odpad? Je to  podľa  vás : 
 



 

 

- Veľmi veľký problem 
- Dosť veľký  problem 
- Nie veľký problem 
- Nepokladám  to vôbec za  problem 
- Neviem ,nezaujíma ma to (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 
 
4.    Boli by ste za to, aby sa plastové fľaše a plechovky z nápojov zálohovali podobne, ako sa v súčasnosti zálo-
hujú sklenené fľaše? 
 

- Áno 
- Nie (nasledujúcu otázku preskočiť) 
- Neviem nasledujúcu otázku preskočiť  (NEPONÚKAŤ VOPRED) 
- je mi to jedno nasledujúcu otázku preskočiť (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 
Táto otázka len pre tých čo  súhlasia: 
 
5.    Súhlasili by ste so zálohovaním plastových fliaš a  plechoviek  aj v prípade,  ak by to malo znamenať zvýše-
nie ceny nápoja v plastovej fľaši o 1,5 centa , a túto sumu   by vám po vrátení plastovej fľaše vrátili? 
 

- Určite áno 
- Asi áno 
- Asi nie  
- Určite nie 
- Neviem (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 

6.   Malo či nemalo by zavedenie takéhoto zálohovania plastových fliaš a plechoviek vplyv na vaše zvyky pri trie-
dené plastového odpadu v domácnosti, a ktorý ste doteraz zvykli vyhadzovať do žltých kontajnerov na plastový 
odpad ? 
 

- Budem triediť  tak ako doteraz 
- Obmedzím doma triedenie odpadu 
- Budem triediť doma   viac ako doteraz 
- Ani doteraz som plastový odpad netriedil 

 
7.   Boli či neboli  by ste ochotný/á  platiť viac za výrobky, ak by boli vyrobené z plastu, ktorý je recyklovateľný? 
 

- Áno 
- Skôr áno 
- Skôr nie 
- Nie  
- Neviem (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 

8.   Boli či neboli by ste ochotný/á raz za rok zaplatiť príspevok za to, aby bili verejné priestory, lesy a rieky pra-
videlne čistené od voľne pohodeného odpadu? 
 

- Nie,  
- Áno, ale najviac 1 € najviac 5 € najviac 10 € najviac 20  €30 a viac €  
- Neviem (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 

 

9.   Ako často ste boli za posledný rok v lese? (Nemáme na mysli mestský park) 
  
  

- Pravidelne a často, aspoň raz za týždeň 
- Pomerne často aspoň raz za mesiac 



 

 

- Párkrát za rok 
- Do lesa nechodím vôbec  

 
10.   Boli ste za posledný rok aspoň raz v nejakom národnom parku na Slovensku? 
 

- Áno, chodím tam často 
- Áno, bol som aspoň raz 
- Nie, nebol 
- Neviem čo (ktorý) je národný park (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 
11.   Aký je váš názor na intenzitu ťažby dreva na Slovensku? 
 

- Malo by sa ťažiť viac 
- Ťaží sa primerané množstvo 
- Malo by sa ťažiť menej 
- Neviem  (NEPONÚKAŤ VOPRED) 
- Je mi to jedno  (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 

12.   V súčasnosti tvoria na Slovensku územia, do ktorých nesmie zasahovať človek,  20% z rozlohy    národných 
parkov. Je tento podiel podľa vás primeraný, alebo by sa mal zmeniť? 

 

- Takéto územia by v národných parkoch nemali vôbec byť  
- Súčasný podiel 20% bezzásahových území je primeraný 
- Ich výmera by sa mala zvýšiť na 50% územia Národných parkov 
- Ich výmera by sa mala zvýšiť na 75% územia Národných parkov 
- Neviem (NEPONÚKAŤ VOPRED) 
- Nezaujíma ma to (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 
13.   Boli či neboli by ste ochotný platiť za vstup do Národných parkov, ak by tieto peniaze išli na ochranu prí-
rody? 
  

- Áno. Koľko za jeden vstup?  (max 1 €; max 3 €; max 5 €; max 10 €; 15 a viac €) 
- Nie 
- Neviem (NEPONÚKAŤ VOPRED)  

 
14.          Aké funkcie by podľa vášho názoru mali plniť lesy, ktoré  vlastní  štát, mestá a obce ? 
  

- Čisto hospodársku funkciu, teda na ťažbu dreva 
- Mali by plniť výhradne rekreačnú a ochrannú funkciu 
- Viac hospodársku, ako rekreačnú a ochrannú funkciu 
- Mali by plniť skôr rekreačnú a ochrannú funkciu, ako hospodársku funkciu 
- Hospodárska, rekreačná a ochranná funkcia by mali byť rovnocenné 
- Neviem (NEPONÚKAŤ VOPRED) 
- Nezaujíma ma to (NEPONÚKAŤ VOPRED) 

 

 
Technické špecifikácie výstupu  prieskumu – ‚‘Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o možnostiach 

zálohovania PET fľaší na Slovensku a vzťahu občanov k lesom“. 
 
Licenčná odmena za poskytnutie licencie, ako aj všetky ďalšie výnosy alebo iné platby vyplývajúce z použitia au-
torského diela sú obsiahnuté v celkovej cene za celý predmet zákazky. 
 
Záverečná správa z prieskumu má mať nasledovné parametre: formát A4 
materiál: papier „bežný“, vnútorné strany – 80 g, obálka – 100 g 



 

 

povrchová úprava: klasická 
textová časť jednofarebná, grafy a tabuľky plnofarebné 
normalizovaná strana, t.j. 1 strana 30 riadkov, 1 riadok 60 úderov 
rozsah: 50 - 300 strán 
spracovanie – hrebeňová väzba 
text v slovenskom jazyku 
originál dokumentu v listinnej podobe – 2 ks 
elektronická verzia na CD nosiči – 2 ks. 
 
Predná strana / titulná strana záverečnej práce: 
Predná strana musí obsahovať: 
názov správy 
názov dodávateľa zodpovedného za vypracovanie správy 
mená osôb, ktoré pracovali na správe, vrátane špecifikácie, kto bol vedúcim tímu 
mesiac a rok predloženia Záverečnej správy z prieskumu dodávateľovi 
 
Nasledujúce informácie budú uvedené v spodnej časti titulnej strany: 
 
Dodávateľ uvedie použitú metodológiu. 
 
Prílohy záverečnej správy: 
Príloha 1: Dotazník 
Príloha 2: Finálny sumár (krátke zhrnutie Záverečnej správy). Rozsah 6-10 strán 
Ďalšie prílohy môžu byť pridané na základe rozhodnutia poskytovateľa. 
 
Osoba zodpovedná za prevzatie záverečnej správy: 
 
RNDr. Vladimír Malý, projektový manažér, 
e-mail: vladimir.maly@sazp.sk,  
tel. : 048/4374126 
 
Každá záverečná správa bude prevzatá na základe preberacieho protokolu objednávateľa. 
 
Všeobecné informácie: 
Počas celej doby výkonu každého z prieskumov bude dodávateľ povinný priebežne elektronicky informovať ve-
rejného obstarávateľa o postupe prác. Je nevyhnutné, aby dodávateľ mal k dispozícii ľudské zdroje: v oblasti vy-
konávania prieskumu, minimálny vek je 18 rokov, počet minimálne 50 osôb. 
 
Vzhľadom k charakteru prieskumov sa vyžaduje, aby osoba vykonávajúca prieskum nebola v konflikte záujmov 
vo vzťahu k dokumentom zákazky. Osoby vykonávajúce prieskumy sú povinné  dodržiavať  maximálne   etické   
štandardy   a vykonávať   prieskum   nestranne  a objektívne. 
Časový harmonogram prieskumu: Január 2019 
 
Nasledujúca časová os zachytáva predpokladaný harmonogram prieskumu: 
realizácia samotného prieskumu– január 2019 
spracovanie výsledkov prieskumu - do 15 kalendárnych dní od ukončenia realizácie prieskumu 
dodanie záverečnej správy v elektronickej podobe z prieskumu - do 10 kalendárnych dní od ukončenia realizácie 
prieskumu a následné možné pripomienkovanie záverečnej správy zo strany verejného obstarávateľa do 5 
kalendárnych dní od predloženia Záverečnej správy. 
 



 

 

Predloženie záverečnej správy z prieskumu v listinnej podobe a na CD nosičoch vo finálnej podobe - do 3 kalen-
dárnych od schválenia záverečnej správy verejným obstarávateľom. 
 
Najneskôr do 10  kalendárnych  dní  odo  dňa  predloženia  záverečnej  správy  z prieskumu v elektronickej po-
dobe objednávateľ pripomienkuje záverečnú správu v elektronickej podobe. Poskytovateľ najneskôr do 5 
kalendárnych dní zapracuje pripomienky objednávateľa    a doručí    objednávateľovi    kompletnú    finálnu    zá-
verečnú správu z prieskumu v počte 2 ks v listinnej podobe a v počte 2 ks - CD nosičoch ako originály. 



 

 

 V nasledujúcom texte sú prehľadne uvedené minimálne a maximálne povolené rozsahy strán formátu A4: 
 
Určenie technických parametrov strán: 
 
1 normalizovaná strana ( t.j. 30 riadkov so 60 údermi v jednom riadku napísaných na pri riadkovaní „dva“ – 1800 
znakov pri písaní práce na PC) formátu A4 (použitý bude typ písma: Times New Roman alebo Arial, prípadne 
Courier; veľkosť: 10 -12). Záverečná správa musí mať bez príloh minimálne 50 strán a musí mať akademický 
charakter. 
 
 
 
  



 

 

Príloha č. 2 zmluvy Štruktúrovaný rozpočet ceny  
 

 

Návrh na plnenie kritéria  

Predmet zákazky Celková cena v Eur                                                        
bez DPH 

DPH Celková cena v Eur    
s DPH 

Prieskum verejnej 
mienky v rámci zna-
losti a povedomia 
o možnostiach záloho-
vania PET fľaši na Slo-
vensku a vzťahu obča-
nov k lesom.  

12969,00 2593,80 15562,8 

 
SPOLU za celý 
predmet zákazky 

12969,00 2593,80 15562,8 

 
 

 
    

Neplatca DPH upozorní na túto skutočnosť. 
 

(cena sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta) 
 
Cena musí zahŕňať všetky nákladové položky pre uskutočnenie predmetu zákazky vrátane dopravných 
nákladov na miesto dodania predmetu zákazky. 
 
 
 
Miesto: v Bratislave     Štatutárny orgán (konateľ) Mgr. Václav Hřích 
 
 
      Dátum:   
 
 
 
 
      ……………………………. 
      podpis (a pečiatka) oprávnenej osoby 
 


