
Registračné číslo: 

ZMLUV A O ZABEZPEČENÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRE VZŤAHY 
S VEREJNOSŤOU, ZABEZPEĻOVANIE VZşAHOV S VEREJNOSşOU, 

MEDIÁLNEHO PORADENSTV A A KOMUNIKAČNÝCH RIEŠENÍ 

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObZ") 

l. SAV 
Názov: 
Zastúpená: 

Zriadená: 

Sídlo: 
IĻO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej len "SA V") 

2. Partner 

Obchodné meno: 
Registrácia: 

Sídlo: 
IĻO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej len "Partner") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Slovenská akadémia vied 
Úrad Slovenskej akadémie vied- vedúci Ú SA V Ing. Ján Malík, 
CSc. 
Právnická osoba zriadená podľa zákona č. 133/2002 Z. z. 
o Slovenskej akadémii vied 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
00037869 
2020844914 
Nie je platcom DPH 
Štátna pokladnica 
7000008290/8180 

PR Clinic, s.r.o. 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 
vložka č.: 61117/B 
Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava 
44956444 
2022911440 
SK2022911440 
Juraj Danielis, konateľ 
VÚB banka, a.s. 
2669143651 /0200 

Článok II. 
Preambula 

l. Partner je spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať - "Poradenské služby pre vzťahy 
s verejnost'ou. Zabezpečovanie vzťahov s verejnosťou, mediálneho poradenstva 
a komunikačných riešení." (ďalej len "Pravidelné PR služby). 
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2. Partner sa zaväzuje pre potreby SA V zabezpečiť Pravidelné Public Relations služby. 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie Pravidelných Public Relations služieb 
uvedených v bode 2. tohto článku zmluvy. 

2. Pre účely tejto zmluvy Pravidelné Public Relations služby zahŕňajú nasledovné 
činnosti: 

2.1. Vzťahy s médiami (PR) 
2.2. Strategické poradenstvo 
2.3 . Marketingová komunikácia 
2.4. Mediálna príprava- mediatréning 
2.5. Interná komunikácia 
2.6. Vzťahy s partnermi 
2.7. Event management 
2.8. Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) 
2.9. Grafické práce a kreatíva 
2.1 O. Online PR a online reputation management 
2.11 . Krízová komunikácia 
2.12. Informačný lobbying 
2.13. Zabezpečenie komplexného monitoringu tlače a analýza monitoringu 

3. Pri činnostiach uvedených v bodoch 2.1., 2.5, 2.8, 2.1 O, 2.11 a 2.12 tohto článku 
zmluvy je partner povinný predložiť SA V návrh a až po získaní predchádzajúceho 
súhlasu realizovať uvedené činnosti. 

4. Partner na vyžiadanie SA V vyčlení jedného svojho zamestnanca výlučne na 
realizovanie Pravidelných PR služieb pre SAV. Ak SAV rozhodne, že tento 
zamestnanec bude realizovať služby priamo v sídle SA V, Partner dá súhlas. 

Článok IV. 
Zásady spolupráce 

l . Partner bude poskytovať Pravidelné PR služby riadne a včas podľa potrieb SA V, 
podľa svojho odborného uváženia a podľa stanoveného mesačného minimálneho 
rozsahu Pravidelných PR služieb (spolu min. 92 hodín/mesiac). Partner bude 
poskytovať Pravidelné PR služby v lehotách dohodnutých so SAV. 

2. Partner je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť písomne SA V na všetky 
prekážky, ktoré znemožňujú včas a riadne realizovať poskytovanie Pravidelných PR 
služieb v zmysle tejto zmluvy. 
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3. Ak Partner dodá Pravidelné PR služby v rozpore s touto zmluvou, záujmami alebo 
schváleniami SAV, je Partner povinný či už z vlastného podnetu alebo na požiadanie 
SA V uviesť na vlastné náklady všetky činnosti a ich výsledky do súladu 
s ustanoveniami a postupmi dohodnutými touto zmluvou v prípade Pravidelných PR 
služieb, prípadne po konzultácii so SA V zabezpečiť realizáciu náhradných 
Pravidelných PR služieb. Tým nie je dotknuté právo SA V domáhať sa náhrady škody. 
Ustanovenia predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy sa nepoužijú, ak chybná 
realizácia bola spôsobená dodaním nevhodných, neúplných alebo chybných 
podkladov, zadaní alebo pripomienok zo strany SAV, na nevhodnosť, neúplnosť alebo 
chybnosť ktorých Partner nemohol SA V ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti upozorniť. 

4. V prípade, ak je Partner v omeškaní s odovzdaním služieb podľa tejto zmluvy, má 
SA V nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z paušálnej mesačnej odmeny za 
každý deň omeškania. 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Partner je povinný poskytovať všetky služby, na plnenie ktorých sa zaviazal v zmysle 
tejto zmluvy, na profesionálnej úrovni, s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti, 
v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Partner sa zároveň 
zaväzuje svedomito rešpektovať a chrániť záujmy SA V. 

2. SA V poskytne Partnerovi za účelom realizácie predmetu tejto zmluvy potrebné 
informácie a podklady. SAV zodpovedá za obsah týchto informácií a podkladov. SAV 
sa taktiež zaväzuje poskytovať Partnerovi potrebnú súčinnosť. Partner je povinný 
SA V bezodkladne upozorniť na nevhodnosť, neúplnosť alebo chybnosť informácií 
a/alebo podkladov prevzatých od SA V, pokiaľ pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti môže ich nevhodnosť, neúplnosť alebo chybnosť rozpoznať. 

3. V prípade, ak v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy Partner zistí potrebu 
ďalších informácií alebo podkladov, ktoré má SA V k dispozícii, je Partner oprávnený 
a povinný si od SA V vyžiadať ich poskytnutie bez zbytočného odkladu. Pokým ich 
SA V Partnerovi neposkytne, Partner sa nedostane do omeškania s plnením povinností 
v zmysle tejto zmluvy, na plnenie ktorých sú predmetné informácie nevyhnutné. 

4. Partner je povinný informovať SA V o realizácii Pravidelných PR služieb formou 
písomných správ zasielaných SA V v týždenných intervaloch, najneskôr v prvý 
pracovný deň nasledujúceho týždňa. Partner je zároveň povinný v mesačných 

intervaloch vypracovať pre SA V písomnú správu obsahujúcu popis a rozsah 
Pravidelných PR služieb realizovaných za obdobie jedného (l) kalendárneho mesiaca 
a túto zaslať SA V najneskôr spolu s faktúrou podľa článku VII. bod 4. tejto zmluvy. 

5. Na základe predchádzajúceho súhlasu SA V je Partner oprávnený zabezpečiť plnenie 
predmetu tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov). Pri 
poskytovaní plnení podľa tejto zmluvy subdodávateľmi má Partner zodpovednosť, 

akoby plnenia poskytoval sám. 
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Článok VI. 
Autorské práva 

l. Ak na základe tejto zmluvy vznikne alebo bude použitý výsledok činnosti Partnera, 
ktorý je chránený autorským právom, autorskému právu príbuzným právom či právom 
výrobcu zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu, Partner udeľuje SAV 
a organizáciám SA V výhradný, bezodplatný súhlas (licenciu) na použitie takýchto 
výsledkov činnosti (ďalej len "diela") v rozsahu ustanovenia § 42 ods. l zákona č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) v znení neskorších predpisov, teda výhradný, bezodplatný súhlas (licenciu) 
použiť dielo akýmkoľvek spôsobom známym v čase uzatvorenia tejto zmluvy, najmä 
však spôsobmi uvedenými v § 18 ods. 2 autorského zákona, bez územného 
obmedzenia, časovo ohraničený zánikom SAV bez právneho nástupcu, ibaže sa strany 
osobitnou licenčnou zmluvou dohodnú inak. Oprávnenie použiť takéto výsledky 
činnosti Partnera získava SA V vždy dňom, kedy Partner takýto výsledok činnosti 
odovzdá SA V. 

2. V prípade, že súčasťou výsledku činnosti Partnera bude výsledok činnosti tretej osoby, 
ktorý je chránený autorským právom, právom výkonného umelca, právom výrobcu 
zvukového záznamu či iným právom príbuzným autorskému právu, vzniká SA V 
a organizáciám SA V oprávnenie používať výsledok takejto činnosti tretej osoby v 
rozsahu, ktorý Partner písomne špecifikuje, maximálne však v rozsahu, v akom bolo 
predmetné oprávnenie prevedené na Partnera. Rozsah predmetných oprávnení 
dojednáva Partner vždy na základe pokynu a súhlasu SA V. 

3. Partner sa zaväzuje a zodpovedá za to, že všetky výsledky činnosti Partnera, ktoré 
vzniknú na základe tejto zmluvy (medzi výsledky činnosti Partnera podľa tohto 
odseku sú zahrnuté aj výsledky činnosti tretích osôb, ktoré dodá v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy Partner SA V), budú právne vysporiadané z hľadiska 
nárokov a práv tretích osôb z dôvodov autorského práva alebo iného práva duševného 
vlastníctva v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a teda užívanie týchto výsledkov SA V 
a organizáciami SA V v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v rozsahu v zmluve 
uvedenom nebude zasahovať do autorských práv alebo iných obdobných práv tretích 
osôb. V prípade, že by sa ukázalo, že užívanie predmetných výsledkov činnosti 
Partnera SA V a organizáciami SA V v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zasahuje 
do práv tretích osôb v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto odseku, je Partner 
povinný nahradiť SA V všetku škodu, ktorá mu z tohto dôvodu vznikne. 

Článok VII. 
Odmena a platobné podmienky 

l . SA V sa zaväzuje za poskytované služby podľa tejto zmluvy platiť Partnerovi odmenu, 
a to: 

paušálnu odmenu za Pravidelné PR služby vo výške podľa bodu 2. tohto článku 
zmluvy. 

2. Paušálna odmena za Pravidelné PR služby je stanovená vo výške 3 266,- EUR plus 
DPH (slovom tritisíc dvesto šesťdesiat šesť eur) za kalendárny mesiac. 
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3. Paušálna odmena podľa bodu 2. tohto článku zmluvy je odmenou za poskytovanie 
Pravidelných PR služieb v zmysle článku III. Paušálna odmena nezahŕňa cestovné 
výdavky spojené s pracovnými cestami mimo územia Slovenskej republiky, 
preukázateľne vynaložené pri poskytovaní Pravidelných PR služieb podľa tejto 
zmluvy. Pracovné cesty mimo územia Slovenskej republiky môže uskutočniť partner 
len po ich predchádzajúcom schválení SAV. 

4. Partner je oprávnený vystaviť faktúru za Pravidelné PR služby poskytované na 
základe tejto zmluvy najskôr v prvý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca po mesiaci, za ktorý paušálna odmena prináleží. V prípade, ak Partner popri 
paušálnej odmene fakturuje SAV aj cestovné výdavky podľa bodu 3. tohto článku 
zmluvy, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej odmene, je povinný pripojiť k faktúre 
výdavkové doklady alebo iné potvrdenky preukazujúce vynaloženie týchto nákladov. 
Dokumentácia preukazujúca žiadané cestovné náhrady musí byt' v súlade so zákonom 
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení. 

5. Splatnosť faktúry za Pravidelné PR služby je štrnásť ( 14) dní odo dňa doručenia 
faktúry SAV. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania fakturovanej čiastky v prospech 
účtu Partnera. 

6. V prípade, ak je SA V v omeškaní s úhradou odmeny, má Partner nárok na úrok z 
omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. SAV nie je 
v omeškaní, ak Partner nepredložil súčasne s faktúrou písomnú správu obsahujúcu 
popis a rozsah Pravidelných PR služieb realizovaných za faktúrované obdobie. 

Článok VIII. 
PovinnosŠ mlčanlivosti 

l . Poļas doby platnosti tejto Zmluvy aj po jej ukončení Partner zachová dôvernosť a 
zabezpečí, že jeho zamestnanci a tretie osoby, ktoré by sa v rámci svojej činnosti pre 
Partnera mohli k takýmto informáciám dostať (subdodávatelia), zachovajú dôvernosť 
o všetkých prácach, prieskumoch, poznatkoch, myšlienkach, materiáloch a iných 
informáciách týkajúcich sa činnosti SA V a organizácií SA V a tých prác, prieskumov, 
poznatkov, myšlienok, materiálov a iných informácií SA V, ktoré nie sú všeobecne 
dostupné verejnosti ("Dôverné informácie") a bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu SA V ich nepoužije ani nesprístupní v žiadnej podobe, ani žiadnej tretej strane 
nepovolí žiadny prístup k nim. 

2. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa bodu l. tohto článku zmluvy má 
SAV voči partnerovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom: 
desaťtisíc eur). Tým nie je dotknutý nárok SA V na náhradu škody, ktorá jej vznikla 
porušením povinnosti mlčanlivosti. 
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Článok IX. 
Osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán 

l. V mene SA V sú na plnenie predmetu tejto zmluvy oprávnení konať: 

PhDr. Španková Michaela 
e-mail: spankova@up.upsav.sk tel: +421 2 57 51 02 150 

2. V mene Partnera sú na plnenie predmetu tejto zmluvy oprávnení konať: 

Juraj Danielis, konateľ 
e-mail: danielis@prclinic.eu 

Mgr. Beáta Skyvová 
e-mail : skyvova@prclinic.eu 

tel: +421 911 741 875 

tel. +421 908 426 598 

Článok X. 
Účinnost' zmluvy 

l . Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou po dni zverejnenia do 
28.2. 2013 . 

2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy 
v písomnej forme alebo výpoveďou zo strany SA V. 

3. SA V je oprávnená okamžite od tejto zmluvy odstúpiť najmä, ak: 
(i) Partner napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany SAV 

neposkytuje Pravidelné PR služby v súlade s touto zmluvou; 
(ii) Partner ani po písomnej výzve neodstráni v primeranej lehote určenej SA V 

preukázateľné vady plnenia poskytovaného podľa tejto zmluvy. 

4. Porušenia zmluvy uvedené v bode 3. tohto článku zmluvy sa považujú za podstatné 
porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle ustanovenia § 345 ods. l Obchodného 
zákonníka. SA V je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy aj v iných prípadoch, než 
uvedených v bode 3. tohto článku zmluvy, ak tak ustanovuje Obchodný zákonník 
alebo iný zákon. 

5. Partner je oprávnený okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 
(i) SA V je v omeškaní s úhradou odmeny podľa tejto zmluvy o v1ac ako 

šesťdesiat (60) kalendárnych dní; 
(ii) SA V aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve neposkytol Partnerovi 

súčinnosť alebo podklady, ktoré sú nevyhnutné za účelom riadneho plnenia 
predmetu tejto zmluvy. 

6. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že 
SA V je oprávnená túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania 
dôvodu formou písomnej výpovede doručenej Partnerovi, pričom výpovedná lehota je 
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v takomto prípade dva (2) mesiace a zacma plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Partnerovi. 

7. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne 
vysporiadať všetky vecné a finančné záväzky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy. 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky. 

2. Zmena a/alebo doplnenie tejto zmluvy je možné len písomnou dohodou zmluvných 
strán. 

3. Zmluvné strany nepostúpia túto zmluvu alebo žiadne práva a záväzky z nej 
vyplývajúce bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany. Obsah tejto 
zmluvy je záväzný aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

4. Prípadná neúčinnosť niektorých ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť celej 
zmluvy. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, 
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

5. V prípade vzniku sporu z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporu o jej 
platnosť, výklad alebo zrušenie, sa zmluvné strany budú snažiť vyriešiť ho 
vzájomnou dohodou. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku pričom každá 
zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

V Bratislave dňa 23.2.2012 

Za SAY: 

Ing. Ján alík, CSc. 
vedúci radu SA V 

J raj Danielis 
konateľ spoločnosti 
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