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Zmluva 

o poskytnutí licencie a o službách týkajúcich sa prevádzkovania programového 

produktu Akademický informačný systém 2 

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

neskorších predpisov 

 

Evidenčné číslo zmluvy:       /2012 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:            Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej 

komunikácie, n. o.  
Sídlo: Ţupné námestie 7, 811 03 Bratislava 

Zastúpený:   PhDr. Ján Füle, riaditeľ 

IČO: 37 924 478 

DIČ:                                     2022224017 

Číslo účtu :                           262 147 5884/1100    

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Zastúpený: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ 

Zodpovedný za projekt :  doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej 

fakulty  

IČO:   00 397 768  

DIČ: 2021157050  

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 

Číslo účtu :  7000078547/8180 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nevýhradnej licencie k programovému produktu 

Akademický informačný systém AiS2 (ďalej len „AiS2“) a  sluţieb týkajúcich sa AiS2 

v nasledovnom rozsahu:   

 

2.1. Implementácia AiS2 pre objednávateľa v prevádzkovom prostredí poskytovateľa. 

 

2.2. Konfigurácia nasledovných subsystémov: 

 Správa systému 

 Správa pouţívateľov 

 Správa číselníkov 

 Ľudské zdroje 

 Prijímacie konanie 

 Evidencia štúdia 
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 Študijné programy 

 Rozvrh 

 Ubytovanie 

 Administratívny systém 

 Reporty, zostavy. 

 

2.3. Transformácia dostupných dát týkajúcich sa aktívnych študentov a ich štúdia.  

 

2.4. Zaškolenie zamestnancov objednávateľa – typových pouţívateľov a administrátorov 

AiS2. 

 

2.5. Poskytnutie  elektronickej dokumentácie – popis funkcionality a spôsob prevádzkovania 

AiS2. 

 

2.6. Zabezpečenie rutinnej prevádzky AiS2 v prostredí poskytovateľa. 

 

 

 

Článok III. 

Termíny realizácie a spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

3.1.Poskytovateľ vykoná inštaláciu AiS2, naplnenie základných číselníkov a základnú 

konfiguráciu prostredia v termíne do 15.2.2012. 

 

3.2. Poskytovateľ poskytne  objednávateľovi elektronickú dokumentáciu k AiS2  v termíne do 

15.2.2012. 

 

3.3.Poskytovateľ vykoná transformácia historických dát aktívnych študentov a ich štúdií, 

v termíne do 15.2.2012. 

 

3.4.Poskytovateľ zaškolí typových pouţívateľov objednávateľa a administrátorov AiS2 

v termíne do 29.2.2012. 

 

3.5.Objednávateľ potvrdí splnenie predmetu zmluvy, ktorý je uvedený v ods. 3.1-3.4 tohto 

článku písomným preberacím protokolom do 5 dní od realizácie príslušných častí 

implementácie AiS2. 

 

3.6. Poskytovateľ zabezpečí rutinnú prevádzku AiS2 počas celej doby platnosti zmluvy. 

 

 

 

Článok IV. 

Cena predmetu zmluvy a spôsob platenia 

 

4.1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. vyhl. č. 

87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 

Z.z. o cenách  v znení neskorších predpisov nasledovne: 

a) 3 320,- EUR (bez DPH) za implementáciu AiS2 podľa ods. 3.1 – 3.4 čl. III tejto 

zmluvy, 
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b) 3,90 EUR (bez DPH) ročne za prevádzkovanie AiS2 za jedeného pouţívateľa 

(študenti a učitelia) v prostredí poskytovateľa. 

 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe poskytovateľ poskytne objednávateľovi 100% zľavu z ceny 

predmetu zmluvy uvedenej v ods. 4.1 písm. a) tohto článku za  implementáciu AiS2 

v rozsahu podľa ust.  ods. 3.1 – 3.4 čl. III tejto zmluvy. 

 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe poskytovateľ bude do 31.12.2013  poskytovať pre 

objednávateľa sluţby súvisiace s prevádzkou AiS2 uvedené v tejto zmluve so zľavou 

100% z  ceny podľa ods. 4.1 písm. b) tohto článku. 

 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, ţe s účinnosťou od 01.01.2014 je  objednávateľ povinný 

uhradiť za prevádzkovanie AiS2 cenu predmetu zmluvy dohodnutú v  ods. 4.1 písm. b) 

tohto článku v plnej výške, na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, a to v dvoch 

splátkach, a to prvú splátku na základe faktúry do 31. marca príslušného roku, druhú 

splátku do 30. septembra príslušného roku. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa  doručenia 

faktúry. 

 

4.5 Cena za ďalšie činnosti, ktoré bude objednávateľ poţadovať nad rámec predmetu tejto 

zmluvy, bude stanovená osobitnou dohodou, alebo na základe počtu človekohodín. Cena 

za jednu človekohodinu predstavuje 20,- EUR (bez DPH).  

 

4.6. Poskytovateľ má právo upraviť ceny predmetu zmluvy uvedené ods. 4.1. písm. b) tohto 

článku a v ods.  4.5 tohto článku v závislosti od vývoja inflácie v SR, vstupných nákladov 

poskytovateľa, ako aj z iných dôvodov na strane poskytovateľa. a. objednávateľ je 

povinný akceptovať uvedenú úpravu ceny predmetu zmluvy. Kaţdá úprava ceny predmetu 

zmluvy bude riešená uzavretím  Dodatku k tejto zmluve, podpísaným  oboma zmluvnými 

stranami.  

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, ţe:  

a) bude vykonávať prácu podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v prospech 

objednávateľa, 

b) zaviaţe svojich zamestnancov povinnosťou zachovať mlčanlivosť o informáciách, 

ktoré poskytne objednávateľ a označí ich ako dôverné, 

c) počas realizácie predmetu zmluvy vykonávať zmeny na základe poţiadaviek 

objednávateľa za obojstranne dohodnutých podmienok, odstraňovať zrejmé chyby 

programového vybavenia a poskytovať konzultačné sluţby v dohodnutom rozsahu, 

d) bude ihneď písomne informovať objednávateľa, ak v priebehu plnenia predmetu 

zmluvy príde k jeho zdrţaniu zavinením objednávateľa, 

e)  softwarový produkt má funkcie a vlastnosti uvedené v dokumentácii produktu. Záruka 

sa vzťahuje na chyby softwarového produktu AiS2. Chybou podľa tejto zmluvy sa 

výhradne rozumie  odchýlka od špecifikácie softwarového produktu AiS2 

definovaného v programovej dokumentácii. Záručná doba je 2 roky a začína plynúť od 

uvedenia AiS2 do produktívnej prevádzky alebo od uvedenia aktualizácie AiS2 do 

produktívnej prevádzky, 
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f) po uplynutí záručnej doby udrţiavať predmet zmluvy v prevádzkyschopnom stave 

počas platnosti zmluvy a za osobitne dohodnutú úplatu vykonávať zmeny predmetu 

zmluvy podľa poţiadaviek objednávateľa, čo bude predmetom samostatných zmlúv. 

 

5.2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výpadkom spojenia 

medzi prostredím poskytovateľa a objednávateľa, ktorý je spôsobený poruchou mimo 

dosahu poskytovateľa, svojvoľnými zásahmi do programového vybavenia, 

nedostatočnými bezpečnostnými opatreniami pred neoprávneným prienikom do systému 

a neodborným pouţívaním programového vybavenia. 

 

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe: 

a) odovzdá poskytovateľovi potrebné podklady a informácie, ktoré bude poskytovateľ 

povaţovať za nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, 

b)  určí zodpovedného konzultanta do 5 dní po podpise zmluvy, 

c) zabezpečí vytvorenie potrebnej sieťovej, hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre 

prístup pouţívateľov do AiS2. 

 

5.4. Objednávateľ nemá právo na prevod, poskytnutie práva vyuţívania AiS2 tretím osobám, 

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ nesmie kopírovať alebo dovoliť 

iným kopírovať pre tretie osoby ţiadnu časť príručiek alebo iného tlačeného alebo 

elektronického materiálu poskytovaného s produktom alebo aktualizáciou produktu 

nijakými spôsobmi vrátane prenosu a prekladu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na 

vnútorné potreby objednávateľa. 

 

5.5. Objednávateľ má právo na ďalšie aktualizácie AiS2 a sluţby podľa podmienok k 

zverejnených poskytovateľom. 

 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Poskytovateľ vyhlasuje, ţe má s autormi vysporiadané autorské práva na dohodnutý 

predmet zmluvy, ţe je oprávnený s týmto dielom nakladať a je oprávnený v zmysle práva 

poskytovať ho tretím osobám. 

 

6.2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť po jej podpise 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.  

 

6.3.Túto zmluvu je moţné meniť dodatkami, takto označenými, beţne číslovanými  a 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

6.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kaţdé má platnosť 

originálu. Dve vyhotovenia obdrţí objednávateľ  a dve poskytovateľ. 

 

6.5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 
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Dátum: 31.1.2012 

 

Poskytovateľ: Objednávateľ: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  Akadémia médií, n. o. 

 

   

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.   PhDr. Ján Füle 

    rektor      riaditeľ  


