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Č. zmluvy 122/2019 

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A VÝMENE INFORMÁCIÍ 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi Zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ: 

Názov:    Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

Sídlo:    Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Číslo účtu:    

IČO:    50 349 287 

DIČ:    21 2028 7004 

IČ DPH:    nie je platiteľom DPH 

Zastúpený:   Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

 

Poskytovateľ: 

Názov:   ESET, spol. s r.o., 

Sídlo:    Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:    

IČO:    313 33 532 

IČ DPH:   SK2020317068 

Zapísaný:   v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 3586/B 

Tel. č.:    +421 2 322 44 250 

Fax č.:    +421 2 322 42 109 

Zastúpený:   Richard Marko- generálny riaditeľ 

 

(Ďalej len „Poskytovateľ“  a „Objednávateľ“; alebo  spoločne aj „Strany“ a jednotlivo „Strana“) 

Preambula 

Vzhľadom na to, že  

a) Poskytovateľ je výrobcom a poskytovateľom softvérových riešení a služieb v oblasti informačnej 

bezpečnosti, 

b) Objednávateľ ako svoju organizačnú zložku prevádzkuje Vládnu jednotku CSIRT (ďalej len 

„CSIRT.SK“)zriadenú podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov, , ktorá bola delimitovaná z DataCentra na základe Dohody 

o prechode práv a povinností DC/09/2018, 

c) Objednávateľ má za úlohu zvýšiť ochranu informačných systémov verejnej správy,  

d) Objednávateľ spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí, 

e) Objednávateľ má záujem využiť kapacity a schopnosti Poskytovateľa, 

f) Poskytovateľ má záujem poskytnúť bezodplatne svoje kapacity a schopnosti pre Objednávateľa, 

sa Strany dohodli na vzájomnej spolupráci za nasledovných podmienok: 

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD 

1.1 Okrem pojmov definovaných v Zmluve na inom mieste, majú v tejto Zmluve všetky pojmy 

s prvým veľkým písmenom význam uvedený v prílohe č. 1. 

1.2 S výnimkou prípadov, kde to kontext vyžaduje inak, platia v tejto Zmluve nasledovné 

výkladové pravidlá: 

a) jednotné číslo zahŕňa aj množné číslo a naopak; 

b) každý gramatický rod zahŕňa v sebe aj všetky ostatné rody; 

c) každý odkaz na právny predpis zahŕňa v sebe aj novelizácie, doplnenia a úpravy takéhoto 

predpisu do Dňa podpisu Zmluvy; 

d) zmienka o písomnej forme zahŕňa každý spôsob reprodukcie slov v trvalej a čitateľnej 

forme okrem elektronickej pošty; 

e) akýkoľvek odkaz na deň alebo počet dni bez výslovného uvedenia, že ide o Pracovný deň 

znamená kalendárny deň alebo počet kalendárnych dní.  

1.3 Pokiaľ nie je výslovne uvedený iný zámer, v tejto Zmluve je každý odkaz na článok, odsek alebo 

písmeno alebo prílohu  odkazom na článok, odsek, písmeno alebo prílohu tejto  Zmluvy. 

1.4 Nadpisy článkov v tejto Zmluve slúžia len na zlepšenie orientácie v texte a neslúžia žiadnemu 

inému účelu, najmä ich nemožno použiť ku prípadnému výkladu tejto Zmluvy. 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných vzťahov Strán v nasledovných oblastiach: 

a) poskytnutie súčinnosti Poskytovateľom pre Objednávateľa  pri riešení bezpečnostných 

incidentov;  

b) výmena informácií medzi Stranami v oblasti informačnej bezpečnosti. 

 

3. TRVANIE ZMLUVY A CHARAKTER ZMLUVY 

3.1 Zmluva sa uzatvára na obdobie, ktoré začína Dňom účinnosti tejto Zmluvy a končí dňa 

31.12.2019, pokiaľ nebude Zmluva ukončená skôr v súlade s jej článkom 13 („Ukončenie“) 

(ďalej iba „Prvé obdobie“). 

3.2 Zmluva sa po uplynutí Prvého obdobia automaticky predlžuje vždy o ďalšie jednoročné 

obdobia (ďalej iba „Ďalšie obdobie“), pokiaľ niektorá zo Strán neoznámi druhej strane, 

najneskôr tridsať (30) dní pred uplynutím Prvého obdobia alebo ktoréhokoľvek Ďalšieho 

obdobia, že odmieta automatické predĺženie Zmluvy. 
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4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

4.1 Riešenie incidentov. 0bjednávateľ má právo požadovať od Poskytovateľa súčinnosť pri riešení 

Incidentov  informačnej bezpečnosti, ak je dôvodný predpoklad, že takýto Incident spadá do 

oblasti, v ktorej je Poskytovateľ špecializovaný. 

4.2 Poskytovanie informácií. Objednávateľ je povinný poskytnúť pri zadávaní požiadavky na 

spoluprácu Poskytovateľovi informácie o Incidente, ktoré má k dispozícií a to prinajmenšom 

v rozsahu, v ktorom ich môže poskytnúť vzhľadom na svoje zákonné alebo zmluvné 

povinnosti.  

4.3 Počet incidentov. Objednávateľ má právo požadovať poskytnutie súčinnosti pri Incidentoch 

najviac päť (5) krát za kalendárny rok. 

4.4 Výmena informácií. Objednávateľ môže Poskytovateľovi dobrovoľne poskytovať aj iné 

informácie, ako sú informácie o Incidentoch. 

4.5 Oznámenie o spolupráci.  Objednávateľ je povinný na svojom webovom sídle uvádzať, že 

spolupracuje s Poskytovateľom. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

5.1 Prijímanie požiadaviek. Poskytovateľ je povinný prijímať od Objednávateľa požiadavky na 

súčinnosť pri Incidentoch. 

5.2 Riešenie incidentov. Poskytovateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi súčinnosť 

v rozsahu prijatej požiadavky, s výnimkou prípadov keď podľa názoru Poskytovateľa 

požiadavka nespadá do oblasti, v ktorej je Poskytovateľ špecializovaný. 

5.3 Lehoty. Vzhľadom na skutočnosť, že Strany nedokážu vopred odhadnúť náročnosť 

požiadaviek, ktoré Objednávateľ môže zadať, dohodli sa, že lehota na poskytnutie súčinnosti 

bude stanovená ako „best effort“ pri zohľadnení závažnosti Incidentu a jeho možného dopadu 

na: 

a) kritickú národnú infraštruktúru; 

b) zákazníkov Poskytovateľa. 

5.4 Výstupy. Výstupom požiadavky na spoluprácu zadanej Objednávateľom je zo strany 

Poskytovateľa najmä, nie výlučne: 

a) analýza Incidentu, alebo 

b) návrh riešenia Incidentu, alebo 

c) návrhy preventívnych opatrení. 

5.5 Výmena informácií. Poskytovateľ môže Objednávateľovi dobrovoľne poskytovať informácie 

týkajúce sa oblasti informačnej bezpečnosti. 

5.6 Oznámenie o spolupráci.  Poskytovateľ je povinný na svojom webovom sídle uvádzať, že 

spolupracuje s Objednávateľom. 
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6. FINANČNÉ PODMIENKY 

6.1 Bezodplatnosť. Každá Strana všetky činnosti podľa tejto Zmluvy realizuje pre druhú stranu 

bezodplatne. 

6.2 Náklady.  Každá zo Strán je povinná znášať Náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s plnením 

Zmluvy. Žiadna zo Strán nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti  

s plnením Zmluvy, okrem prípadov ak sa Strany dohodli inak. 

 

7. KONTAKTNÉ OSOBY, DOSTUPNOSŤ 

7.1 Kontaktné osoby pre zadávanie požiadaviek. Každá Strana po podpise tejto Zmluvy oznámi 

druhej strane údaje o osobách, ktoré možno kontaktovať v prípade Incidentu alebo potreby 

poskytnutia súčinnosti. 

7.2 Kontaktné osoby pre výmenu informácií. Každá Strana po podpise tejto Zmluvy oznámi 

druhej strane údaje o osobách, ktoré budú kontaktnými osobami pre výmenu informácií. 

7.3 Zmena kontaktných osôb. Kontaktné osoby môže Strana kedykoľvek zmeniť oznámením 

zmeny druhej Strane. 

7.4 Dostupnosť. Kontaktné osoby pre prípad Incidentu alebo pre zadávanie požiadaviek na 

spoluprácu musia byť dostupné nepretržite. Kontaktné osoby pre výmenu informácií musia 

byť dostupné v Pracovných dňoch  v čase od 08.00 – 16.00 hod. 

 

8. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

8.1 Vlastník a vykonávateľ práv. Poskytovateľ je vlastníkom alebo vykonávateľom všetkých Práv 

duševného vlastníctva a iných práv ku Výstupom. Strany sa dohodli, že ak Zmluva pre 

konkrétny prípad neurčuje inak, nič v tejto Zmluve nemôže byť vykladané spôsobom ktorý by 

viedol k záveru, že Poskytovateľ udelil Objednávateľovi akékoľvek práva ku Výstupom, 

s výnimkou výslovne uvedených v Zmluve.  

8.2 Nevýhradná licencia. Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú licenciu na použitie 

Výstupov pri riešení Incidentov alebo informovanie tretích strán o incidentoch. 

  

9. DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

9.1 Pokiaľ sú určité skutočnosti ktoroukoľvek zo Strán výslovne označené ako Dôverné 

informácie, alebo pokiaľ možno na základe iných skutočností usúdiť, že predstavujú Dôverné 

informácie, má druhá Strana povinnosť uchovávať takéto skutočnosti v tajnosti a chrániť ich 

pred vyzradením tretej strane.  

9.2 Dôverné informácie môže prijímajúca Strana použiť iba na účel, na ktorý ich poskytujúca 

Strana poskytla.  

9.3 Dôverné informácie je prijímajúca Strana povinná chrániť pred vyzradením prinajmenšom v 

takom rozsahu, v akom chráni svoje vlastné Dôverné informácie podobného významu. Rozsah 
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ochrany Dôverných informácii však v žiadnom prípade nesmie byť nižší, ako je obvyklý a 

primeraný stupeň ochrany takýchto informácii u prijímajúcej Strany. 

9.4 Povinnosť Strán chrániť Dôverné informácie trvá bez časového obmedzenia aj po Dni 

ukončenia, až kým nezanikne dôvod ochrany Dôvernej informácie. 

9.5 Dôverné informácie je možné zverejniť, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak, iba 

s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytujúcej Strany. 

 

10. PORUŠENIE ZMLUVY 

10.1 Ak Strana porušuje Zmluvu a do desiatich (10) dní od doručenia písomného oznámenia od 

druhej Strany takéto porušenie neodstráni alebo nezačne postup, ktorý môže druhá Strana 

spravodlivo požadovať na odstránenie porušenia Zmluvy alebo v takom postupe bezdôvodne 

nepokračuje, ide o  porušenie tejto Zmluvy (ďalej len „Prípad porušenia“). 

10.2 Každé oznámenie o porušení Zmluvy musí byť doručené v súlade s článkom 11 

(„Doručovanie“) a musí obsahovať označenie ustanovenie Zmluvy, ktoré je porušené 

s uvedením skutočností, na základe ktorých sa druhá Strana dopustila Prípadu porušenia. 

 

11. DORUČOVANIE 

11.1 Akékoľvek oznámenie alebo komunikácia, ktorá sa má doručiť podľa tejto Zmluvy musí byť 

v  slovenskom jazyku. 

11.2 Akékoľvek oznámenie alebo komunikácia, ktorá sa má doručiť podľa tejto Zmluvy, musí byť v 

písomnej forme a musí sa doručiť osobne alebo kuriérom, poslať doporučene poštou alebo 

faxom (avšak nie e-mailom) Strane, ktorá je príjemcom a to na jej adresu uvedenú nižšie: 

a) pre Poskytovateľa: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, Bratislava  

do rúk:   CEO 

kópia pre:  Chief Legal Officer 

b) pre Objednávateľa: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície  

a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

do rúk:   vedúci úradu  

kópia pre:  riaditeľ Vládnej jednotky CSIRT 

11.3 Akékoľvek oznámenie alebo komunikácia sa považuje za doručenú: 

a) v prípade doručenia osobne alebo kuriérom v čase doručenia alebo odmietnutím prijatia 

na adrese tak, ako je vymedzená v odseku 11.2 11.1; alebo 

b) v prípade odoslania poštou na siedmy (7) deň po podaní doporučenej zásielky na 

prepravu, alebo ak nastane doručenie skôr, dňom preukázateľného prevzatia, alebo 

odmietnutím prevzatia; alebo 

 

12. PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ A VÝSTUPOV 

12.1 Strany  prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že informácie ktoré si budú poskytovať sú 

založené na stave poznania veci v čase ich poskytnutia. Informácie preto nemusia byť správne 

alebo úplné.   
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12.2 Výstupy, vzhľadom na charakter informácií na ktorých sú založené, nemusia byť správne alebo 

úplné. 

12.3 Strany spoločne vyhlasujú, že s prihliadnutím na všetky skutočnosti, ktoré sú Stranám v 

okamihu uzavretia tejto Zmluvy známe, možno predvídať, že prípadná škoda, ktorá by mohla 

vzniknúť z tejto Zmluvy neprevýši sumu jedentisíc eur (1,000 €). 

 

13.  UKONČENIE ZMLUVY 

13.1 Táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, dohodou Strán, odstúpením od 

Zmluvy podľa odseku Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov., ak nastal Prípad porušenia, 

alebo uplynutím výpovednej lehoty po výpovedi podľa odseku 13.3 (ďalej iba „Deň 

ukončenia“). 

13.2 Odstúpenie od Zmluvy. Ak nastal Prípad porušenia, má druhá Strana právo písomne odstúpiť 

od Zmluvy, ak táto Zmluva neobsahuje pre taký prípad inú úpravu. Odstúpenie od Zmluvy 

musí byť Strane, ktorá zmluvu porušila doručené v súlade s článkom 11 („Doručovanie“). 

Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia. 

13.3 Výpoveď. Strany môžu túto Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 

jeden (1) mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede. 

 

14. RIEŠENIE SPOROV 

14.1 Spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo porušenie, 

ukončenie, zrušenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej len „Spor“) sa vyriešia s konečnou 

platnosťou tak, ako určuje tento článok.  

14.2 Každý Spor budú Strany riešiť najprv v dobrej viere vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť 

Spor dohodou. V prípade Sporu je Strana povinná doručiť druhej Strane písomné oznámenie 

o Spore, v ktorom musí vymedziť predmet Sporu a navrhnúť termín na rokovanie. V prípade 

ak sa strany nedohodnú, vec, resp. predmet sporu bude podaný na rozhodnutie všeobecnému 

súdu Slovenskej republiky. 

 

15. VYŠŠIA MOC 

15.1 Strany nezodpovedajú za nesplnenie svojich záväzkov zo Zmluvy, pokiaľ je plnenie záväzku 

znemožnené alebo pozdržané zásahom  vyššej moci. Predpokladom pre vylúčenie 

zodpovednosti Strany za zásah vyššej moci je splnenie podmienky, že zásah vyššej moci nie je 

zavinený úmyslom alebo nedbanlivosťou príslušnej Strany, a že táto Strana bez zbytočného 

meškania písomne informovala druhú Stranu o zásahu vyššej moci. Strana, ktorá informuje o 

zásahu vyššej moci je povinná vynaložiť primerané a obvyklé úsilie na vyhnutie sa zásahu 

vyššej moci, minimalizáciu jeho prípadných následkov a doby jeho trvania. Po skončení zásahu 

vyššej moci je doba plnenia predĺžená o dobu trvania oneskorenia alebo nemožnosti plnenia 

zmluvného záväzku z dôvodu zásahu vyššej moci. 

 

16. PRETRVÁVAJÚCE USTANOVENIA 
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16.1 Po ukončení tejto Zmluvy nezaniká platnosť a účinnosť tých jej ustanovení, ktoré svojou 

povahou majú trvalý charakter. Nezávisle od ustanovenia prvej vety tohto článku ukončením 

tejto Zmluvy nezaniká platnosť článkov 6 („Finančné podmienky“), 8 („Práva duševného 

vlastníctva“) 9 („Dôverné informácie“), 12 („Presnosť informácií a výstupov),  14 („Riešenie 

sporov“) a 16 („Pretvárajúce ustanovenia“). 

 

17. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ  

17.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Stranami a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

17.2 Strany sa v súlade s § 570 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov dohodli, že táto Zmluva nahrádza Zmluvu o spolupráci a výmene informácií č. 

DC/36/2014 uzavretú medzi DataCentrom a Poskytovateľom z 21.10.2014, ktorá bola na 

Objednávateľa delimitovaná Dohodou o prechode práv a povinností zo dňa 29.03.2018. 

 

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

18.1 Strany uzavreli túto Zmluvu podľa zákonov a právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike, predovšetkým zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov.  

18.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú všetky k nej pripojené prílohy a tiež prípadné ku Zmluve 

nepripojené dokumenty, na ktoré Zmluva odkazuje v texte. Táto Zmluva úplne nahradzuje 

všetky prípadné predchádzajúce ústne alebo písomné dohovory, dohody a zmluvy vzťahujúce 

sa na predmet Zmluvy a predstavuje úplnú a jedinú dohodu  Strán vzťahujúcu sa na predmet 

Zmluvy.  

18.3 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a jej dodatkov majú prednosť ustanovenia 

dodatkov. V prípade rozporu medzi viacerými dodatkami má prednosť ten dodatok, ktorý bol 

podpísaný najneskoršie. 

18.4 Žiadny dohovor, dohoda alebo zmluva doplňujúca alebo meniaca túto Zmluvu nebude 

záväzná pre žiadnu zo Strán, pokiaľ nebude vyhotovená vo forme písomného dokumentu, 

ktorý výslovne odkazuje na túto Zmluvu a ktorý je podpísaný riadne oprávnenými zástupcami 

každej zo Strán.  

18.5 Pokiaľ by ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo nevynútiteľným, 

neaplikovateľným, neplatným alebo nezákonným, nemení to nič na platnosti ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok stanovených 

Zmluvou. Pokiaľ by sa nevynútiteľnosť, neaplikovateľnosť, neplatnosť alebo nezákonnosť 

týkala iba časti niektorého ustanovenia Zmluvy, bude pôvodný text platiť tak, ako by časť 

ustanovenia spôsobujúca jeho neplatnosť bola vypustená. Ak takýto postup nie je možný, 

Strany budú postupovať podľa nasledovného odseku tohto článku Zmluvy. 

18.6 Strany súhlasia, že ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú na základe zmeny 

právnych noriem, rozhodnutia súdu alebo iného obdobného orgánu nevynútiteľné, 

neaplikovateľné, neplatné alebo nezákonné, budú rokovať v dobrej viere a zabezpečia všetky 

kroky potrebné na to, aby takto neplatné ustanovenie nahradili iným tak, aby toto nové 



8 

 

ustanovenie spĺňalo minimálne požiadavky rozhodujúceho právneho poriadku a bolo v súlade 

s účelom tejto Zmluvy a malo obdobný právny a obchodný zmysel. 

18.7 Túto Zmluvu môžu Strany meniť a dopĺňať len vo forme očíslovaných písomných dodatkov 

podpísaných riadne oprávnenými zástupcami oboch Strán. 

18.8 Strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto Zmluvu uzatvárajú 

slobodne a s vážnym úmyslom. Ďalej Strany vyhlasujú, že prejavy ich vôle strán sú určité, ničím 

neovplyvnené a že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Strany si túto 

Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a súhlasia s ním. Na znak 

súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju Strany podpisujú. 

18.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch (4) identických rovnopisoch s platnosťou 

originálu, pričom Poskytovateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Objednávateľ obdrží tri (3) 

rovnopisy. 

Za Poskytovateľa.  Za Objednávateľa 

Podpis:  Podpis:  

Meno: Richard Marko Meno: Patrik Krauspe 

Pozícia: generálny riaditeľ Pozícia: vedúci úradu  

Dátum:  Dátum:  

Miesto: Bratislava Miesto: Bratislava 
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Príloha č. 1 k Zmluve o spolupráci a výmene informácií č. 122/2019 

Definície pojmov 

Zmluva má význam táto zmluva o spolupráci a výmene informácii, vrátene všetkých 
jej zmien a dodatkov 

Dôverná informácia Znamená, bez ohľadu na to, či je sprístupnená ústne, písomne, vo forme 
elektronického dokumentu, zvukového, obrazového, zvukovo-obrazového 
záznamu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom: 

a) všetky patentované alebo nepatentované vynálezy, obchodné 
tajomstvá, know-how, postupy, myšlienky, dizajny, návrhy, 
proprietárne technológie a techniky a s nimi súvisiace informácie, 
ktoré jedna Strana sprístupní druhej Strane, 

b) informácie technickej, ekonomickej ,obchodnej  povahy, informácie 
o cenách a spôsobe tvorby cien, informácie o produktoch a s nimi 
súvisiace materiály alebo dokumenty, informácie o vývoji 
a výskume (vrátene plánov vývoja a výskumu), obchodné plány, 
plány uvádzania tovarov, licencií, technológií a služieb na trh, 
súčasné a minulé obchodné výsledky, obchodné a ekonomické 
predpovede, rozpočty a iné obchodné a ekonomické údaje 
a stratégie do budúcnosti, 

c) existencia a obsah diskusií  týkajúcich sa tejto zmluvy, 
d) všetky poznámky, záznamy a kópie informácií uvedených 

v písmenách a) až c) tejto definície vyhotovené Stranami alebo ich 
zamestnancami. 

Dôvernou informáciou nie je informácia: 
e) ktorá bola alebo sa stala verejne dostupná inak ako porušením  

Zmluvy Stranou alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej 
strany, 

f) ktorú Strana nezávisle vyvinula a ktorou preukázateľne disponovala 
pred Dňom podpisu, 

g) poskytnutá Strane treťou stranou, pričom, Strana sa má dôvod 
domnievať sa, že tretia strana informáciu získala bez protiprávneho 
konania lebo porušenia záväzku mlčanlivosti, 

h) ktorú je Strana nútená poskytnúť na základe zákona alebo 
právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy za predpokladu, 
že 

i) bezodkladne informuje poskytujúcu Stranu o vynútenom 
poskytnutí Dôvernej informácie, pokiaľ je takéto 
informovanie právne možné, 

ii) poskytne na vyzvanie súčinnosť pri obrane pred núteným 
poskytnutím Dôvernej informácie, 

iii) poskytne Dôvernú informáciu len v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu. 
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Zásah vyššej moci má význam uvedený v článku 15.1 

Incident Znamená narušenie bezpečnosti informačných technológií vo forme: 
a) napadnutia počítačového systému škodlivým softvérom ako sú 

počítačové vírusy, červy, trójske kone, rootkity alebo iné podobné 
formy malware; 

b) nezákonného prístupu ku počítačovým systémom; 
c) nezákonného zachytávania údajov v počítačových systémoch; 
d) nezákonného zasahovania do  počítačových systémov; 
e) falšovania počítačových údajov; 
f) počítačového podvodu; 
g) trestných činov týkajúcich sa detskej pornografie. 

Deň ukončenia má význam uvedený v článku  13.1 

Deň podpisu má význam uvedený v záhlaví Zmluvy 

Spor má význam uvedený v článku 14.1  

Práva duševného 
vlastníctva  

znamenajú 
(i) autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, práva k 
databázam, práva k know-how, práva k úžitkovým vzorom, práva na dizajn a 
práva k ochranným známkam; 
(ii) práva z prihlášky a právo podať prihlášku pre ktorékoľvek z 
uvedeného vyššie v bode (i) tejto definície; a  
(iii) všetky ostatné práva súvisiace s právami duševného vlastníctva 
alebo ekvivalentné alebo podobné formy ochrany kdekoľvek vo svete či už 
registrované alebo neregistrované. 

Prípad porušenia má význam uvedený v článku 10.1 

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je štátnym sviatkom alebo dňom pracovného 
pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. 

 

 


