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Zmluva o spolupráci 

s Univerzitou Mateja Bela 
  

Č. : 05/2012/OSM-05 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na  § 40 a nasl. zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa novelizuje 

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy 

 

Zmluvné strany 

 

1. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Adresa/Sídlo: Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny orgán: Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB  

Osoby oprávnené 

rokovať: JUDr. Mária Karlíková, referát právnych služieb UMB 

- vo veciach  právnych 

Ing. Bohuslav Martiško, CSc. 

- vo veciach zmluvných a technických 

IČO: 30 232 295 

DIČ: 2021109211 

IČ DPH: SK 2021109211  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu: 7000180875/8180 

 7000242204/8180 

Kontakt: 048/446 6613 

Registrácia: Verejná vysoká škola podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992 

Zb. z. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

(ďalej len „Univerzita“) 

 

 
a spoločnosťou  

 
 

2. SAP Slovensko s.r.o., (ďalej len “SAP”)  
Adresa/Sídlo: Bratislava Business Center V, Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 

Zastépená: Ing. František Imrecze a Zuzana Suchánová 

IČO: 35737328 

DIČ: 2020211193 

IČ DPH: SK2020211193 

Bank. spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2622006836/1100 

Registrácia: Spoločnosť zapísanou v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I v 

oddieli Sro, vo vložke č. 16427/B. 

(ďalej len „SAP“) 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

A. KEĎŽE Univerzita a SAP majú záujem o spoluprácu v súvislosti s programom spoločnosti SAP 
týkajúcim sa spolupráce s verejnými štátnymi a súkromnými Vysokými školami (SAP Club), 
realizovaného s cieľom rozširovania povedomia o používaní a implementácii Softvéru SAP; 
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B. KEĎŽE SAP má záujem dať študentom k dispozícií Softvérové produkty SAP a zvýšiť všeobecné 
povedomie o Softvérových produktoch SAP prostredníctvom bakalárskych, magisterských 
a postgraduálnych akademických projektov Vysokých škôl; a 

C. KEĎŽE Univerzita a SAP majú záujem o formalizovanie ich vzájomného vzťahu uzatvorením tejto 
Zmluvy s cieľom podniknúť isté spoločné kroky pri zabezpečení možnosti užívania Softvérových 
produktov SAP v rámci programu SAP Clubu; 

D. Z UVEDENÝCH DÔVODOV,  a v súlade s vyššie uvedenými úvodnými ustanoveniami, s úmyslom byť 
touto Zmluvou viazaní, na základe riadne uváženého rozhodnutia, prijatie a úplnosť ktorého dokladá táto 
Zmluva, sa Univerzita a SAP dohodli na nasledovnom: 

1. Definície 

Dokumentácia  znamená štandardnú dokumentáciu spoločnosti SAP, na akomkoľvek hmotnom nosiči, ktorý 
bol dodaný  Vysokej škole v rámci realizácie Licenčnej zmluvy, vrátane štandardných používateľských 
príručiek SAP, výpisov programov, procesných diagramov, logických diagramov, modelov dát, funkčných 
špecifikácií, inštrukcií a ich úplných alebo čiastočných kópií, rovnako ako školiacich materiálov týkajúcich sa 
Softvéru, ktorý bol poskytnutý Vysokej škole v rámci Licenčnej zmluvy, alebo všeobecne držiteľom 
koncových licencií na produkty SAP. 

Rozšírenie  znamená rozšírenie Softvéru realizované pomocou nástrojov SAP alebo využitím a 
zapracovaním Chránených informácií SAP. 

Chránené informácie.  Chránenými informáciami sa rozumejú (1) informácie týkajúce sa Vysokej školy a jej 
interných procesov, politiky, obchodných stratégií a plánov, ktoré nie sú verejné, a (2) pokiaľ ide o spoločnosť 
SAP: Softvér a Dokumentácia spolu s ich úplnými alebo čiastočnými kópiami, Programové koncepty, Učebné 
materiály SAP (vrátane informácií získaných na školeniach, workshopoch, a pod.), literatúra a podobné 
materiály SAP, technické hodnotenia a štandardy, informácie týkajúce sa zákazníkov spoločnosti SAP, ich 
jednotlivých produktov, obchodovania, techník, návrhov, formulácií, systémov, programov, procesov, politiky, 
obchodných stratégií a plánov, a (3) všetky ďalšie informácie, ktoré nie sú verejné a ktoré jedna zo strán 
sprístupnila druhej strane buď písomne alebo s označením “dôverné” alebo “chránené” alebo “iba pre interné 
účely”, alebo ústne, pričom súčasne boli takto označené. 

Neproduktívne užívanie  znamená užívanie Softvérových produktov na predvádzacie alebo školiace účely. 

Produktívne užívanie  znamená užívanie Softvéru na riadenie procesov právnickej osoby. 

SAP Club je občianske združenie zastrešujúce aktivity SAP, študentov a pracovníkov vysokých škôl s cieľom 
uplatnenia Softvérov SAP vo vzdelávacom procese, vychovávania odborníkov špecializovaných na Softvér 
SAP, rozširovania povedomia o Softvéri SAP a jeho propagácií na pôde vysokých škôl. 

Softvér, Softvérové produkty a Softvérové riešenia.  Pojmy “Softvér”, “Softvérové produkty”, a “Softvérové 
riešenia” samostatne aj spoločne znamenajú všetky komponenty softvéru spoločnosti SAP, ktoré sú 
definované na základe dohody v prílohách a dodatkoch k tejto Zmluve, a to v celku aj po častiach, v 
človekom alebo strojovo čitateľnej forme, vyvinuté alebo licencované spoločnosťou SAP a dodané Vysokým 
školám, na základe podmienok stanovených Licenčnou zmluvou a Všeobecnými obchodnými podmienkami 
pre spoluprácu s Vysokými školami (ďalej len „VOPSVŠ“); ako aj všetky ich Verzie a všetky ich vylepšenia, 
Zmeny a Rozšírenia. Pojem Softvérové produkty takisto zahŕňa školiacu databázu spoločnosti SAP, 
Dokumentáciu a súvisiace materiály. 

Územie.  Územie znamená lokality a priestory Vysokej školy, vrátane detašovaných pracovísk na Slovensku, 
ktoré registrovaní študenti Vysokej školy používajú na prístup k Softvérovým produktom. 

Užívanie. Užívanie znamená načítanie, vykonanie, prístup, použitie, využitie, uloženie alebo zobrazenie 
Softvérových produktov. 

Užívatelia. Užívatelia sú zamestnanci Vysokých škôl (výhradne tí zamestnanci, ktorí tvoria súčasť 
učiteľského zboru a technických pracovníkov) a študenti alebo osoby, ktorí oprávnene vykonávajú činnosti so 
Softvérovými produktmi podľa Prílohy 2 k tejto Zmluve – Licenčná zmluva na Neproduktívne používanie 
Softvér a Prílohy 3 

Verzia  znamená každú verziu Vydania Softvéru, s výnimkou softvéru tretích strán, ktorá je identifikovaná 
číslom. 

Zmena  znamená zmenu Softvéru, v rámci ktorej dôjde k zmene jeho zdrojového kódu. 
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2. Autorizácia a vyčlenenie zdrojov 

a) SAP udelí Univerzite a verejným, štátnym a súkromným vysokým školám so sídlom alebo pôsobením 
v Slovenskej republike, ktoré splnili podmienky stanovené v tejto Zmluve a jej prílohách, (ďalej len 
„Vysoké školy“) oprávnenie využívať Softvérové produkty ako súčasť výučby, ktoré Vysoká škola 
vyučuje na Území za podmienok tejto Zmluvy a jej Príloh. Toto oprávnenie nezahŕňa právo Vysokej 
školy poskytovať akúkoľvek formu konzultácií a konzultácií produktov a služieb týkajúcich sa prevádzky 
alebo údržby Softvérových produktov. Uvedené oprávnenie nie je prenosné. 

b) Ako člen programu SAP Club, je Vysoká škola na účely plnenia tejto Zmluvy oprávnená používať logo 
spoločnosti SAP a umožniť šírenie reklamných materiálov na pôde Vysokej školy 

c) Spoločnosť SAP má výhradné právo obmedziť Územie, Softvérové produkty, počty a typ Užívateľov 
definovaných v tejto Zmluve tak, ako sama uzná za vhodné, pričom však túto skutočnosť musí Vysokým 
školám ohlásiť aspoň deväťdesiat (90) dní vopred. Spoločnosť SAP môže udeliť oprávnenie ponúkať 
služby týkajúce sa Softvérových produktov aj iným stranám, ak to na základe vlastného uváženia uzná 
za vhodné. 

 

3. Povinnosti spoločnosti SAP 

a) Na základe podmienok stanovených vo VOPSVŠ uvedených v Prílohe 1 k tejto Zmluve spoločnosť SAP 
Vysokým školám, ktoré uzatvorili so SAP Licenčnú zmluvu na Neproduktívne užívanie Softvér podľa 
Prílohy 2 alebo Prílohy 3 tejto Zmluvy, udeľuje licenciu na Neproduktívne užívanie Softvérových 
produktov. V prípade, že Vysoké školy budú mať záujem o licencovanie všetkých alebo niektorých 
súčastí Softvérových produktov za účelom Produktívneho užívania pri riadení svojich vnútorných 
obchodných  procesov alebo pri inej činnosti, spoločnosť SAP Vysokej škole takúto licenciu udelí na 
základe podmienok štandardnej licenčnej zmluvy spoločnosti SAP s koncovým zákazníkom a pri 
aplikovaní štandardných poplatkov za licenciu a údržbu platných v tom čase. 

b) Pokiaľ ide o školenia týkajúce sa Softvérových produktov, SAP poskytne Vysokej škole prístup (podľa 
dostupnosti a voľného miesta, a po uspokojení dopytu iných zákazníkov spoločnosti SAP) k 
zákazníckym školiacim kurzom, ktoré SAP všeobecne ponúka v rámci svojho školiaceho strediska (SAP 
Training Center), prípadne ako súčasť workshopu programu SAP Klub v zariadení niektorého z členov 
tohto programu. SAP môže po vlastnom uvážení rozhodnúť, že takéto školiace kurzy budú bezplatné pre 
určených zamestnancov – Vysoká škola však v takomto prípade musí byť úplne zodpovedná za všetky 
súvisiace cestovné a životné náklady. 

c) Spoločnosť SAP upovedomí a poučí Univerzitu o Softvérových riešeniach a poskytne poradenstvo a 
podporu tak ako považuje za potrebné podľa vlastného uváženia, aby Univerzita mohla plniť svoje 
záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

 

4. Povinnosti Univerzity 

Univerzita sa zaväzuje, že: 

a) sprístupní Vysokým školám Licenčnú zmluvu na Neproduktívne užívanie Softvér (ďalej len „Licenčnú 
zmluvu“), ktorá je súčasťou Prílohy 2 a Prílohy 3 tejto Zmluvy na základe ich písomnej žiadosti; 

b) sprístupní Vysokým školám VOPSVŠ  a poučí ich o právach a povinnostiach, ktoré pre ňu podpísaním 
a doručením Licenčnej zmluvy SAP a participáciou na programe SAP Club ako aj z tejto Zmluvy a jej 
Príloh vyplývajú; 

c) Každoročne uhradí SAPu ročný poplatok vo výške 2 000 EUR (slovom dvetisíc eur) bez DPH za 
poskytnutie licencie na Neproduktívne používanie a údržbu Softvérových produktov. Zaplatenie tohto 
poplatku Univerzita podmieňuje poskytnutím a uhradením účelovo viazanej dotácie vo výške  
fakturovaného poplatku  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zaplatí 
ho SAPu až po úhrade tejto dotácie na účet Univerzity s výnimkou roku podpisu Zmluvy. O uhradení 
účelovo viazanej dotácie podľa predchádzajúcej vety Univerzita písomne upovedomí SAP najneskôr 15 
dní pred koncom kalendárneho roka ktorý predchádza kalendárnemu roku (obdobiu) za ktorý sa 
príslušný poplatok účtuje. V prípade neuhradenia poplatku táto Zmluva sa ukončuje ako celok vrátane 
všetkých čiastkových zmlúv. Poplatok za kalendárny rok, v ktorom bola podpísaná táto Zmluva 
(Základné obdobie), bude fakturovaný v alikvotnej výške v mesiaci podpisu Zmluvy. Bežný kalendárny 
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rok (Predĺžené obdobie) bude predmetný ročný poplatok fakturovaný na začiatku januára kalendárneho 
roka. Dátum fakturácie je zároveň dátum dodania. Platba ročného poplatku za údržby oprávňuje Vysoké 
školy prijímať aktualizácie Softvéru, ktoré sú komerčne prístupné v zmysle podmienok pre poskytovanie 
štandardných služieb údržby spoločnosťou SAP. Všetky poplatky sú stanovené bez DPH a sú splatné do 
14tich dní odo dňa vystavenia príslušnej faktúry. V prípade ukončenia platnosti tejto Zmluvy, spoločnosť 
SAP nie je povinná vrátiť akékoľvek plnenie poskytnuté v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami. 

 

5. Všeobecné prehlásenia a záruky 

Každá zo zmluvných strán týmto prehlasuje a zaväzuje sa voči druhej strane, že: 

a) má právomoc a oprávnenie uzatvoriť túto Zmluvu, 

b) uzatvorením tejto Zmluvy neporušuje podmienky iných dohôd a/alebo zmlúv o spolupráci v oblasti 
vzdelávania, ani žiadne iné zákonné povinnosti, 

c) informácie, ktoré poskytne druhej zmluvnej strane, ako aj samotný proces poskytnutia a použitia 
takýchto informácií v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, nebudú v rozpore s právami k obchodnému 
tajomstvu, ochranným známkam, patentmi, autorskými právami, či inými právami tretích strán, 

d) s výnimkou prípadov výslovne definovaných v tejto Zmluve, žiadna zo zmluvných strán nevydáva žiadnu 
záruku druhej strane, a to ani výslovnú, ani implicitnú.  

 

6. Trvanie a podmienky vypovedania Zmluvy 

a) Táto Zmluva sa uzatvára na obdobie do konca kalendárneho roka v ktorom došlo k podpisu tejto Zmluvy 
oboma zmluvnými stranami („Základné obdobie“) a po uplynutí Základného obdobia sa táto Zmluva 
automaticky sa predlžuje na ďalšie jednoročné obdobia (každé takéto obdobie je „Predĺženým obdobím“) 
za predpokladu, že niektorá zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj záujem 
nepokračovať v tejto Zmluve a tým jej platnosť nepredĺžiť. Toto oznámenie musí byť druhej zmluvnej 
strane doručené aspoň deväťdesiat (90) dní pred posledným dňom príslušného Predĺženého obdobia. 
V takomto prípade končí účinnosť Zmluvy uplynutím posledného dňa aktuálneho obdobia platnosti 
Zmluvy. 

b) Bez ohľadu na vyššie uvedené, každá zmluvná strana môže ukončiť túto Zmluvu: 

i. v súlade s ustanoveniami  bodu 6,  odsek a) na konci Základného obdobia alebo ktoréhokoľvek 
Predĺženého obdobia; 

ii. v prípade ak zmluvná strana podstatným spôsobom porušila Zmluvu a toto porušenie Zmluvy 
neodstránila napriek písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsať (20) dní, je druhá zmluvná strana oprávnená 
Zmluvu vypovedať s dvadsať (20) dňovou výpovednou lehotou., ktorá sa počíta odo dňa 
doručenia výpovede  zmluvnej strane ktorá Zmluvu porušila; 

iii. výpoveďou, bez uvedenia dôvodu s tridsať (30) dňovou výpovednou lehotou odo dňa doručenia 
výpovede druhej zmluvnej strane. Vysoká škola je oprávnená Zmluvu takto vypovedať až po 
uhradení všetkých, ku dňu výpovede dlžných čiastok.; 

c) Spoločnosť SAP je oprávnená vypovedať túto Zmluvu s 1 dňovou výpovednou lehotou odo dňa 
doručenia výpovede Vysokej škole v prípade ak zistí, že Vysoká škola robí zavádzajúce alebo 
nepravdivé prehlásenia týkajúce sa spoločnosti SAP alebo jej Softvérových riešení, prípadne že došlo 
k porušeniu ustanovení o Dôvernosti podľa článku 7 VOPSVŠ. 

d) Táto Zmluva slúži ako rámcová zmluva s Univerzitou a ďalšie čiastkové zmluvy, prípadne dodatky 
konkretizujúce bližšiu spoluprácu môžu byť uzatvorené medzi jednotlivými Vysokými školami, prípadne 
fakultami Vysokých škôl a spoločnosťou SAP. 
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e) Pri vypovedaní tejto Zmluvy: 

i. je každá zo zmluvných strán povinná druhej zmluvnej strane ihneď vrátiť, alebo podľa 
vzájomnej písomnej dohody zlikvidovať všetky reklamné materiály a iné náležitosti, vrátane 
všetkých dôverných materiálov, ktoré od druhej zmluvnej strany dostala na základe tejto 
Zmluvy, a toto potvrdiť písomne, 

ii. Vysoká škola je povinná ihneď vrátiť všetky Softvérové produkty a súvisiace materiály, ako aj 
všetky ich kópie spoločnosti SAP, alebo, v závislosti od konkrétneho prípadu, vymazať všetky 
Softvérové produkty z hardvérových zariadení, vrátane binárnych alebo iných výsledných 
súborov (ak existujú), a takisto vymazať všetky Softvérové produkty z pamäťových médií pred 
tým, ako tieto budú vyradené, a toto potvrdiť písomne, 

iii. obidve zmluvné strany prestanú konať spôsobom, ktorý by mohol pripomínať ich pokračujúcu 
spoluprácu týkajúcu sa Softvérových produktov, a takisto ukončia prezentáciu a reklamu 
ustanovenú touto Zmluvou, 

iv. na požiadanie spoločnosti SAP, a v rozsahu skutočnosti, že Vysokoškolské materiály využívajú 
Chránené informácie SAP, Vysoké školy sú povinné zničiť Chránené informácie SAP 
obsiahnuté vo Vysokoškolských materiáloch a nesmú opakovane vytvoriť takéto Vysokoškolské 
materiály pre ďalšie používanie vo vzdelávaní a školení. 

f) Nasledujúce ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú v účinnosti aj po ukončení Zmluvy: § 5 (Všeobecné 
prehlásenia a záruky); § 6 (Trvanie a výpoveď Zmluvy); § 7 (Vzťah zmluvných strán); § 8 (Všeobecné 
ustanovenia), článok 7 (Dôvernosť) VOPSVŠ a článok 6.1. (Práva duševného vlastníctva) VOPSVŠ. 

g) V prípade akéhokoľvek ukončenia Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú, že dôvody ukončenia budú 
považované za dôverné, a to aj napriek tomu, že skutočnosť, že k ukončeniu došlo, za dôvernú 
považovaná nebude. 

h) Pre vylúčenie pochybností. ukončením tejto Zmluvy dochádza aj k ukončeniu všetkých čiastkových 

zmlúv aj Licenčných zmlúv.  

 

7. Vzťah zmluvných strán 

Univerzita a spoločnosť SAP sú nezávislými zmluvnými stranami, ktoré konajú za seba, pričom žiadna zo 
zmluvných strán, ani jej zamestnanci, nemajú oprávnenie na iné vystupovanie alebo na záväzok učinený v 
mene druhej zmluvnej strany, ak táto takýto záväzok dopredu písomne nesplnomocní.  Žiadna zo zmluvných 
strán nie je zodpovedná voči Užívateľom za kvalitu produktov alebo služieb poskytovaných druhou zmluvnou 
stranou. 

 

8. Všeobecné ustanovenia 

a) Zmluva ako celok.  Táto Zmluva a všetky Dodatky a Prílohy k nej tvoria jeden celok, ktorá bola 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami a týka sa predmetu Zmluvy v nej definovaného. Táto Zmluva 
nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo iné dohody uzatvorené medzi zmluvnými stranami a 
týkajúce sa jej predmetu. 

b) Opravy a zmeny.  Táto Zmluva nemôže byť pozmenená inak, ako na základe písomnej dohody 
medzi obidvoma zmluvnými stranami. 

c) Oddeliteľnosť.  Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stanú neplatnými, tieto ustanovenia 
budú považované za oddelené od Zmluvy a zvyšné ustanovenia zostanú v plnej účinnosti a 
platnosti. 

d)  Postúpenie.  Univerzita nesmie postúpiť, previesť alebo delegovať žiadne zo svojich práv a 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SAP; 
bez ohľadu na vyššie uvedené, táto Zmluva je záväzná a pôsobí v prospech obidvoch zmluvných 
strán, ako aj v prospech ich príslušných povolených právnych nástupcov. Spoločnosť SAP môže 
postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na spoločnosť SAP AG. 
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e)  Zrieknutie sa plnenia.  Neschopnosť niektorej zo zmluvných strán splniť, v jednom alebo viacerých 
prípadoch, ktorúkoľvek z podmienok tejto Zmluvy, nebude považované za zrieknutie sa budúceho 
plnenia takýchto podmienok a ustanovení. 

f) Obmedzenie zodpovednosti.  

i. Bez ohľadu na čokoľvek, čo môže byť v rozpore so skutočnosťami uvedenými v tejto Zmluve, 
spoločnosť SAP alebo jej poskytovatelia licencií za žiadnych okolností nezodpovedajú voči  
Univerzite, Vysokým školám alebo tretím stranám za obchodné straty, stratu dobrej povesti 
alebo zisku, stratu dát, zastavenie práce, nároky tretích strán alebo zlyhanie či poruchy 
počítačov, ako aj všetky ďalšie komerčné straty a škody, alebo akékoľvek nepriame, 
náhodné, špeciálne, následné škody alebo škody s represívnou funkciou a to aj vtedy, ak 
spoločnosť SAP bola o takejto možnosti informovaná; a 

ii. Každá zo zmluvných strán je zodpovedná podľa tejto Zmluvy za pochybenia spočívajúce v 
úmyselnom konaní alebo v hrubej nedbanlivosti. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna 
súhrnná výška náhrady škody, ktorú zmluvné strany ako možný dôsledok porušenia Zmluvy 
pri jej uzatvorení predpokladali resp. pri zvážení všetkých okolností mohli predpokladať 
a teda na úhradu ktorej by bola ktorákoľvek zo zmluvných strán povinná v prípade porušenia 
povinností podľa tejto Zmluvy, zodpovedá maximálne celkovej výške odmeny, ktorú SAP 
obdŕžalo od Univerzity za kalendárny rok podľa tejto Zmluvy. Celková maximálna výška 
súhrnnej zodpovednosti SAP sa dohodou zmluvných strán obmedzuje do výšky všetkých 
poplatkov zaplatených Univerzitám podľa tejto Zmluvy. 

iii. Uvedené obmedzenie zodpovednosti podľa bodu (ii) sa netýka (1) porušenia ustanovení o 
dôvernosti zo strany Vysokej školy, ktoré sú definované vo VOPSVŠ;  

g) Vyššia moc.  V prípade, že jednej zo zmluvných strán príčiny, ktoré sú mimo rozumnej miery jej 
dosahu, bránia plniť ktorúkoľvek časť tejto Zmluvy, a to vrátane, avšak nie výhradne, pokiaľ ide 
o pracovno-právne spory, občianske nepokoje, vládne predpisy a nariadenia, obete, absolútnu 
neschopnosť získať materiály alebo služby, alebo Božiu vôľu, neplniaca zmluvná strana bude 
oslobodená od povinnosti vykonávať plnenie Zmluvy počas obdobia príslušného omeškania a na 
rozumné obdobie po ňom. 

Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Táto zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán., prípadne ich oprávnenými 
zástupcami a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým 
sa dopĺňa Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

SAP Slovensko s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

(SAP) (Univerzita) 

Meno: _______________________________ Meno:      Dr.h.c.prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. 

Titul:  _______________________________                 rektorka UMB  

Dátum: _______________________________ Dátum: ______________________________ 

Podpis: _______________________________ Podpis: ______________________________ 

 

Meno: _______________________________  

Titul: _______________________________  

Dátum: _______________________________  

Podpis: _______________________________  


