
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podlá § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dálej len 
..Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi tý mito stranami

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie - SLOVÁK AI
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub)
Adresa/Sídlo: llkovičovaľ, 842 16 Bratislava
IČO: 52349098
Registračné číslo: VVS/1-900/90-56366
Zapísaná v: Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR
Telefón/fax: E-mail:
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Kontaktná osoba vo veci riešenia nrojektu: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

kumaKina osooa v ostatných záležitostiach: Ing. Zdenka Lenartová, PhD.

Bankové spojenie: účet vedený vo FIO Ranka, a.s. pobočka zahraničnej banky, pod číslom

(ďalej len „slovak.AI“ alebo zmluvná stranď alebo „partnerprojektu“)

a

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky fyziky a informatiky
Právna forma: verejná vysoká škola zriadená zákonom
Adresa/Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865 1Č DPH: SK 2020845332
Zapísaná v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
Kontaktná osoba zodpovedná vo veci riešenia projektu : prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Kontaktná osoba vo veciach zmluvnvch: Mgr. Zuzana Lisoňová, vedúca oddelenia projektov, 
Rektorát UK:;
Bankové spojenie: účet vedený v í
pod číslom:

(ďalej len „FMFI UK“, „zmluvná strana“, alebo „prepojená tretia strana“)

(a ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
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za účelom realizácie

PROJEKTU Č. 952215 — TAILOR
(ďalej len „Projekt“)

S ohľadom na:

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa 
stanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu 
(2014 - 2020) a pravidlá jeho širenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006,

• Memorandum o spolupráci a podpore Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie - 
slovak.AI uzavreté medzi slovak.AI a Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 23. 07. 2019,

• Konzorciálnu dohodu TAILOR (ďalej len „Konzorciálna dohoda"), ktorá bola podpísaná 
predsedníčkou správnej rady slovak.AI dňa 31.07. 2020,

• TAILOR predstavuje akciu, ktorej celý názov znie „Foundations ofTrustworthy AI - Integrating 
Reasoning, Learning and Oplimization“ a je jeden z podporených projektov v rámci výzvy ICT- 
48-2020 „Towards a vibrant European network of AI excellence centres“. Dĺžka tejto akcie je 
na základe Kapitoly 2 Článku 3 grantovej dohody 36 mesiacov od 1.9. 2020 (1. 9. 2020 je 
označený v grantovej dohode ako začínajúci deň akcie).

PREAMBULA:

A) Európska Komisia vyhlásila v Bielej knihe, že uľahčí vytvorenie centier excelentnosti a skúšobných 
centier, ktoré budú môcť sústreďovať európske, národné a súkromné investície. Komisia v rámci 
programu Digitálna Európa navrhla a vyčlenila ambicióznu sumu na podporu svetových referenčných 
skúšobných centier v Európe. Zároveň sa zaviazala k zriadeniu a pomocou piliera pokročilých zručností 
v rámci programu Digitálna Európa k podpore sietí popredných univerzít a inštitútov vysokoškolského 
vzdelávania s cieľom prilákať najlepších profesorov a vedcov a ponúkať špičkové svetové magisterské 
programy v oblasti umelej inteligencie.

B) Európska rada na svojom zasadnutí v októbri 2017 vyhlásila, že EÚ sa musí urýchlene začať zaoberať 
novými trendmi, ako je umelá inteligencia, „pričom je zároveň potrebné zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany údajov, digitálnych práv a etických noriem“, a vyzvala Komisiu, aby predložila „európsky 
prístup k umelej inteligencii“. Európsky parlament vydal rozsiahle odporúčanie k normám občianskeho 
práva v oblasti robotiky a Európsky hospodársky a sociálny výbor takisto vydal stanovisko na túto tému.

C) Vo výzve ICT-48-2020 „Towards a vibrant European network of AI excellence centres" Európska 
komisia uvádza, že Európa musí posilniť existujúce výskumné kapacity a dosiahnuť kritickú masu 
pomocou užších sietí európskych centier excelentosti zameraných na umelú inteligenciu. Cieľom je 
posilniť spoluprácu medzi najlepšími výskumnými tímami v Európe, spojiť sily v efektívnejšom riešení 
vedeckých a technologických prekážok, ktoré brzdia nasadzovanie AI riešení. Očakáva sa, že takéto siete 
mobilizujú výskumníkov k spolupráci na témy umelej inteligencie, pomôžu dosiahnuť kritickú masu na 
tieto témy a spojením síl bude mať financovanie vplyv na rýchlejší pokrok než samotná práca v izolácii 
s fragmentovanými alebo duplikovanými výsledkami.

D) Projekt č. 952215 s názvom „Foundations ofTrustworthy AI Integrating Reasoning, Learning and 
Oplimization TAILOR“ vytvorí sieť centier excelentnosti v rámci Európy zameranú na Základy 
dôveryhodnej umelej inteligencie na základe osobitných výskumných programov, ktoré sa definujú 
počas realizácie projektu.

E) Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie - SLOVÁK AI ako oprávnený príjemca je 
príjemcom grantu v projekte č. 952215 s názvom „Foundations ofTrustworthy AI — Integrating 
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Reasoning, Leaming and Optimization — TAILOR“, ktorého koordinátorom je L1NK0PINGS 
UN1VERSITET (LIU), so sídlom CAMPUS VALLA, LINKOPING 581 83, Sweden, V AT number: 
SE202100309601.

F) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v zmysle grantovej 
dohody predstavuje tzv. tretiu stranu prepojenú s partnerom projektu („linked third party“ alebo 
„prepojená tretia strana“), ktorá je samostatným právnym subjektom spolupracujúcim so slovak.AI 
v rozsahu širšom ako je spolupráca na realizovaní tohto projektu. Slovak.AI zverí FMFI UK v tomto 
projekte vykonanie určitých úloh v rámci pracovných balíkov do ktorých je slovak.AI zapojené.

G) Zmluvné strany preukázali pri podávaní návrhu, že disponujú osobitnými a podstatnými 
skúsenosťami relevantnými pre financujúci orgán ako súčasť programu Horizont 2020 - rámcového 
programu pre výskum a inovácie (2014 - 2020). Projekt č. 952215 „TAILOR“ znamená prílohu č. 1 ku 
grantovej dohode.

H) Zmluvné strany berú na vedomie a majú záujem implementovať projekt v rámci svojich záväzkov a 
v rámci grantovej dohody medzi jednotlivými stranami a Európskou komisiou (ďalej len „grantová 
dohoda“) a v rámci Konzorciálnej dohody uzatvorenej medzi príjemcami nenávratného finančného 
príspevku.

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu podľa týchto osobitne určených zmluvných podmienok:

ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

ZÁKLADNÉ POJMY

L Európska komisia je financujúci orgán aje zastúpená Generálnym riaditeľstvom pre výskum 
a inovácie a jej priamo riadenými orgánmi Výkonnou agentúrou pre výskum.

2. Projekt znamená organizáciu a zabezpečenie predloženého projektového návrhu podľa grantovej 
dohody vedenej Európskou komisiou a zapísanej v účastníckom portáli Európskej komisie ako 
projekt č. 952215 „TAILOR“.

3. Prepojená tretia strana znamená právny subjekt, ktorý nie je subdodávateľom a vykonáva prácu 
v rámci projektu podľa grantovej dohody aje uvedená v čl. 14 grantovej dohody.

4. Grantová dohoda znamená dohodu podpísanú medzi partnerom projektu tejto zmluvy o spolupráci 
a Európskou komisiou zastúpenou Generálnym riaditeľstvom pre výskum a inovácie dňa 
1 L 06. 2020 elektronicky prostredníctvom účastníckeho portálu Európskej komisie vedenej pod sp. 
zn. 952215 - TAILOR - H2020-ICT-2018-20 / H2020-ICT-2019-3 Európskej komisie a zapísanej 
v účastníckom portáli Európskej komisie ako projekt č. 952215 - TAILOR.

5. Anotovaná grantová dohoda je návrh zmluvy určený bližšie neurčenému konzorciu alebo 
žiadateľovi, ktorý je zverejnený na účastníckom portáli Európskej komisie a obsahuje výklad 
a interpretáciu jednotlivých pojmov vyplývajúcich z grantovej dohody zo strany Európskej komisie 
a jej orgánov na účel harmonizovaného a transparentného postupu pri výkone kontroly a auditov.

6. Konzorciálna dohoda znamená zmluvu podpísanú len medzi účastníkmi projektu, ktorá upravuje 
spôsob rozhodovania o realizácii projektu č. 952215 TAILOR ako aj a v súlade s článkom 24 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 vnútornú organizáciu Konzorcia, rozdeľovanie finančných 
prostriedkov Únie, pravidlá v oblasti šírenia, využívania a prístupových práv, dojednania pre riešenie 
vnútorných sporov, dojednania medzi účastníkmi týkajúce sa zodpovednosti, náhrady škody 
a zachovávania dôvernosti informácií.

7. Partneri projektu sú zmluvné strany grantovej dohody okrem Európskej komisie ajej priamo 
riadených organizácií.
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8. Grant na účely grantovej dohody, je nenávratný finančný príspevok určený na financovanie aktivít 
projektu podľa grantovej dohody s Európskou komisiou a schváleného návrhu projektu. Grantová 
dohoda stanoví maximálnu výšku grantu a odhadované oprávnené výdavky projektu. Grant na 
projekt programu Horizont 2020 môže dosiahnuť najviac 100 % celkových oprávnených nákladov 
bez toho, aby tým bola dotknutá zásada spolufínancovania.

9. Inovačné aktivity sú aktivity pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie 
plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo 
služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, 
veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh.

10. Koordinátor je hlavným kontaktným bodom medzi členmi konzorcia vo vzťahoch s Európskou 
komisiou alebo príslušným financujúcim subjektom, pokiaľ sa neuvedie inak v grantovej dohode 
alebo nenastane prípad, že si neplní svoje povinnosti stanovené v grantovej dohode. Na účely tejto 
zmluvy sa považujú za rozhodnutia Koordinátora o administratívnom a finančnom riadení aj 
akékoľvek elektronické správy v písomnej forme.

11. Aktivita je skupina služieb určených v grantovej dohode a jej prílohách, poskytovaných v rámci 
projektu zmluvnými stranami projektu cieľovým skupinám projektu.

12. Účastnícky portál znamená tzv. Funding & Tenders portál, ktorý vymedzuje spôsob komunikácie 
anotifikácie zo strany Európskej komisie a jej orgánov voči zmluvným stranám podľa grantovej 
dohody, Konzorciálnej dohody a zmluvy o spolupráci prostredníctvom osobitného elektronického 
mechanizmu.

13. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť znamenajú prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle 
zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase 
vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na 
dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany 
nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej 
povinnosti, alebo vznikla z jej pomerov.

14. Podklady sú akékoľvek údaje, odborné znalosti alebo informácie v akejkoľvek forme alebo 
akejkoľvek povahy, hmotné alebo nehmotné vrátane práv, ako sú práva duševného vlastníctva, ktoré: 
i) majú účastníci v držbe pred ich pristúpením k projektu , ii) ktoré sú potrebné na vykonanie aktivit 
alebo na využitie jeho výsledkov.

15. Výsledky sú akékoľvek hmotné alebo nehmotné výstupy z projektu, ako napríklad údaje, poznatky 
alebo informácie, ktoré vznikajú v rámci aktivít nezávisle od ich formy alebo povahy a nezávisle od 
toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ako aj všetky práva, ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv 
duševného vlastníctva.

16. Šírenie je zverejnenie výsledkov akýmikoľvek vhodnými prostriedkami (okrem prostriedkov 
vyplývajúcich z ochrany alebo využívania výsledkov) vrátane vedeckých publikácií v akomkoľvek 
médiu.

17. Využívanie je využitie výsledkov v ďalších výskumných činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje dané 
aktivity, alebo ich využitie na vývoj a vytvorenie výrobku alebo procesu a jeho uvedenie na trh, alebo 
na vytvorenie a poskytovanie služby, alebo použitie v normalizačných činnostiach.

18. Spravodlivé a primerané podmienky sú vhodné podmienky vrátane možných finančných 
podmienok alebo podmienok bezplatného poskytovania, ktoré zohľadňujú konkrétne okolnosti 
žiadosti o prístup, napríklad skutočnú alebo potenciálnu hodnotu výsledkov alebo podkladov, ku 
ktorým sa požaduje prístup, a/alebo rozsah, dobu trvania alebo iné charakteristiky plánovaného 
využívania.

19. Deň — za deň sa považuje kalendárny deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty 
sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
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20. Účastník je každý právny subjekt vykonávajúci opatrenie alebo časť opatrenia podľa nariadenia 
(EU) č. 1291/2013, ktorý má práva a povinnosti vo vzťahu k Únii alebo inému financujúcemu 
subjektu podľa tohto nariadenia.

ČLÁNOK II 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci na projekte 
pričom zmluvné strany berú na vedomie, že prepojená tretia strana môže vynaložiť na realizáciu 
projektu len náklady podľa nasledujúcich podmienok:

• prepojená tretia strana by bola oprávnená získať finančné prostriedky, keby bola účastníkom,

• prepojená tretia strana je pridruženým subjektom partnera projektu alebo má na partnera 
projektu právnu väzbu, ktorá sa neobmedzuje len na projekt,

• prepojená tretia strana je uvedená v grantovej dohode,

• prepojená tretia strana dodržiava pravidlá uplatniteľné na účastníka v súlade s grantovou 
dohodou, pokiaľ ide o oprávnenosť nákladov a kontrolu výdavkov.

2. Prepojená tretia strana prijíma plnú zodpovednosť za realizáciu projektu v takom rozsahu ako jej 
prislúcha na základe prílohy č. 1 a č. 2 grantovej dohody. Konkrétne zapojenie prepojenej tretej 
strany je uvedené v čl. V tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si akúkoľvek súčinnosť pri zmenách a doplneniach grantovej 
dohody, Konzorciálnej dohody a akýchkoľvek iných právnych úkonoch súvisiacich s realizáciou 
projektu.

3. Prepojená tretia strana súhlasí s tým, že Výkonná agentúra pre výskum, Európska komisia, Európsky 
dvor audítorov (EDA) a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) sú oprávnené na výkon 
kontroly a na tento účel sú povinné sprístupniť akékoľvek skutočnosti alebo poskytnúť súčinnosť 
týmto orgánom.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú v súlade s článkom 28 grantovej dohody počas štyroch rokov od 
uplynutia obdobia stanoveného pre trvanie projektu zabezpečiť využívanie spoločných výsledkov (či 
už priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom ich prevodu alebo udelenia licencie), a to týmito 
spôsobmi:

a) využitie v ďalších výskumných činnostiach (mimo projektu),

b) vývoj, vytvorenie alebo uvedenie na trh určitého výrobku alebo postupu,

c) vytvorenie a poskytovanie služby alebo

d) využitie v normalizačných činnostiach.

5. Zmluvné strany sú povinné uchovávať záznamy a iné podkladové dokumenty týkajúce sa vedeckého 
a technického vykonávania aktivít v súlade s uznávanými štandardmi v danej oblasti najmä v prípade 
skutočných nákladov: primerané záznamy a iné podkladové dokumenty na preukázanie vykázaných 
nákladov, ako sú zmluvy, subdodávateľské zmluvy, faktúry a účtovné záznamy. Okrem toho musia 
bežné postupy účtovania nákladov a interné kontrolné postupy zmluvných strán umožňovať priame 
porovnanie vykázaných súm, súm zaznamenaných v ich účtovníctve a súm uvedených v 
podkladových dokumentoch.

6. Partner projektu sa zaväzuje obhajovať spoločné záujmy zmluvných strán na valnom zhromaždení 
Konzorcia.
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7. Partner projektu bude informovať prepojenú tretiu stranu o možnostiach prípadnej účasti a rozšírenia 
jej účasti v ďalších tematicky príbuzných projektoch , a tiež o možnosti vstúpenia tretej strany do 
výziev Konzorcia na úrovni riadiacich orgánov Konzorcia.

8. Partner projektu sa zaväzuje odovzdávať v písomnej forme kontaktnej osobe zodpovednej vo veci 
riešenia projektu, ktorá je určená prepojenou treťou stranou, všetky informácie relevantné 
k aktivitám projektu, ktoré by sa mohli aj čiastočne dotýkať činnosti prepojenej tretej strany v oblasti 
výskumu umelej inteligencie, vrátane rozhodnutia a ďalšie dokumenty týkajúce sa prác podľa tejto 
Zmluvy prijaté valným zhromaždením Konzorcia tak, aby prepojená tretia strana mohla splniť 
záväzky vyplývajúce z článku V tejto Zmluvy. Partner projektu je povinný písomne informovať o 
týchto zmenách bez zbytočného odkladu.

9. Zmluvné strany berú na vedomie a sú viazané návrhom rozpočtu projektu, ako je stanovený v prílohe 
č. 2 grantovej dohody. Zároveň sa zaväzujú rešpektovať finančné limity a obmedzenia podľa 
navrhovaného rozpočtu, ktorý je osobitne opísaný v prílohe č. 2 grantovej dohody.

ČLÁNOK III 
FINANČNÉ A INÉ PEŇAŽNÉ DOJEDNANIA

1. Partner projektu sa touto Zmluvou zaväzuje k prevodu prislúchajúcich finančných prostriedkov na 
financovanie aktivít projektu podľa článku 4 grantovej dohody a poskytovanie všetkých informácii 
spojených s aktivitami projektu podľa grantovej dohody. Partner projektu si vyhradzuje právo 
upraviť výšku a lehoty prevodov grantu podľa zmeny grantovej dohody v zmysle jej článku 55 
v dôsledku uzatvorenia dodatku ku grantovej dohode presunom súm medzi príjemcami, 
rozpočtovými kategóriami a/alebo druhmi nákladov uvedenými v prílohe č. 2 grantovej dohody 
(rozpočet), a ak sa projekt uskutočňuje podľa prílohy č. 1 (opis projektu). Partner projektu sa 
zaväzuje bezodkladne písomne informovať prepojenú tretiu stranu o uzatvorení dodatku ku 
grantovej dohode a sprístupniť jej jeho znenie.

2. V prípade osobných nákladov (vykázaných ako skutočné náklady alebo na základe jednotkových 
nákladov) sú zmluvné strany povinné navyše viesť pracovné výkazy na preukázanie počtu 
vykázaných hodín. Pracovné výkazy musia byť v písomnej forme a aspoň raz mesačne schválené 
osobou, ktorá realizuje pracovnú činnosť, jeho nadriadeným a partnerom projektu.

3. V prípade, ak nie sú k dispozícii spoľahlivé pracovné výkazy o hodinách odpracovaných v súvislosti 
s projektom, zmluvné strany môžu akceptovať alternativne dôkazy preukazujúce vykázaný počet 
hodín, ak sa domnievajú, že poskytnú primeranú úroveň vierohodnosti. Výnimku tvoria osoby, ktoré 
pracujú výlučne na danom projekte v prípade ktorých nie je potrebné viesť pracovné výkazy, ak 
zmluvná strana podpíše vyhlásenie, ktoré potvrdzuje, že príslušné osoby pracovali výlučne na danom 
projekte.

4. Prepojená tretia strana je povinná predložiť pracovné výkazy partnerovi projektu vždy k 15. dňu 
v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli tieto aktivity projektu vykázané.

5. Zmluvné strany sú povinné viesť účtovné a finančné záznamy v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov.

6. Partner projektu predkladá finančné výkazy prepojenej tretej strany v členení podľa požiadaviek 
Koordinátora partnera projektu v lehotách plynúcich z pracovného plánu alebo stanovených 
grantovou dohodou alebo schválených valným zhromaždením podľa Konzorciálnej dohody; tieto 
výkazy je partner projektu povinný uschovať.

7. Prepojená tretia strana je povinná predkladať partnerovi projektu pravidelný súhrnný finančný výkaz 
v lehote 7 dní pred predložením do účastníckeho portálu vedenom Európskou komisiou alebo 
Výkonnou agentúrou pre výskum. Partner projektu je povinný navrhnúť také zmeny súhrnného 
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finančného výkazu, aby zodpovedali pracovným výkazom personálnych nákladov predložených 
partnerovi projektu podľa bodu 4 tohto článku.

8. Partnerovi projektu budú v súlade s článkom 21 ad'alšimi článkami grantovej dohody vyplatené 
platby v rámci predbežného financovania, jedna alebo viacero priebežných platieb na základe 
schválených finančných výkazov („fínancial statements“) ajedna platba zostatku na základe žiadosti 
o platbu zostatku. Cieľom predbežného financovania je poskytnúť partnerom projektu počiatočnú 
hotovosť. Priebežné platby slúžia na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na vykonanie 
aktivít v zodpovedajúcich obdobiach vykazovania.

9. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa článku 21 grantovej dohody, ostávajú finančné 
prostriedky vo vlastníctve Európskej únie až do platby zostatku.

10. Partner projektu sa zaväzuje previesť na účet tretej prepojenej strany uvedený v záhlaví tejto zmluvy 
príslušnú platbu na základe schválených finančných výkazov zo strany Európskej komisie, a to do 
štrnástich (14) dní od prijatia finančných prostriedkov od Koordinátora.

11. Príjem projektu znamená nadobudnutie prostriedkov, ktoré zmluvným stranám sprístupnili iné 
subjekty prevodmi finančných prostriedkov alebo bezplatnými vecnými príspevkami, ktorých 
hodnotu zmluvná strana vykázala ako oprávnené náklady, za predpokladu, že iné subjekty ich 
poskytli konkrétne na použitie v rámci projektu a príjmy vytvorené projektom s výnimkou príjmov 
vytvorených využívaním výsledkov projektu.

ČLÁNOK IV
OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Výsledky sú vlastníctvom zmluvnej strany, ktorá ich vytvorila. Ak zmluvné strany vytvorili výsledky 
spoločne a ak nemožno určiť ich jednotlivý príspevok k týmto spoločným výsledkom, alebo ak nie 
je možné tieto spoločné výsledky rozdeliť na účely požiadania o ochranu príslušných práv duševného 
vlastníctva, získania tejto ochrany alebo jej zachovania, tieto výsledky sú ich spoločným 
vlastníctvom.

2. Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť dohodu o rozdelení a podmienkach uplatňovania tohto 
spoluvlastníctva v súlade s ostatnými povinnosťami podľa grantovej a Konzorciálnej dohody. 
V prípade ak zmluvná strana nebude pokračovať pri výkone vlastníckych práv k výsledkom projektu 
a súhlasí s prevodom vlastníckeho práva, tieto budú prevedené na inú zmluvnú stranu, pričom 
ostatným zmluvným stranám ostanú zachované prístupové práva k výsledkom projektu.

3. Zmluvné strany, v súlade s Konzorciálnou dohodou a inými dohodami na úrovni konzorcia, sú 
oprávnené udeliť tretím subjektom nevýhradné licencie na využívanie výsledkov v spoluvlastníctve

ostatní spoluvlastníci musia byť o tom vopred informovaní; a
ostatným spoluvlastníkom sa musí poskytnúť spravodlivá a primeraná náhrada.

4. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby zamestnanci alebo akákoľvek strana pracujúca pre 
zmluvnú stranu, ktorá je oprávnená nárokovať si práva na vytvorené výsledky, zmluvná strana 
zabezpečí, aby bolo možné tieto práva uplatniť spôsobom zlučiteľným s jeho povinnosťami podľa 
grantovej a Konzorciálne dohody.

5. Ak sú výsledky vhodné alebo sa dá odôvodnene očakávať, že sú vhodné na komerčné alebo 
priemyselné využitie, zmluvná strana, ktorá tieto výsledky vlastní, preskúma možnosť ich ochrany. 
Ak je to vzhľadom na okolnosti možné, primerané a opodstatnené, zmluvná strana ich náležíte 
ochráni počas primeraného časového obdobia a s primeraným územným rozsahom, pričom náležíte 
zohľadni svoje oprávnené záujmy a oprávnené záujmy, najmä komerčné, ostatných zmluvných strán 
na projekte.
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6. Ak zmluvná strana, nemá v úmysle pokračovať v ochrane výsledkov alebo nemá v úmysle usilovať 
sa o predĺženie takejto ochrany z iných dôvodov, než je chýbajúci potenciál na komerčné alebo 
priemyselné využitie, v období, ktoré nepresahuje päť rokov nasledujúcich po platbe zostatku 
splatných súm, musí o tom informovať, partnera projektu, Komisiu alebo partnerov podľa grantovej 
a Konzorciálnej dohody, ktorý môže pokračovať v ochrane alebo ju rozšíriť prevzatím vlastníctva. 
Zmluvná strana môže odmietnuť udeliť súhlas len vtedy, ak preukáže, že jej oprávnené záujmy by 
utrpeli značnú ujmu. Lehoty v tejto súvislosti sa stanovia v grantovej dohode.

7. Akékoľvek činnosti spojené so šírením sa vopred oznamujú kontaktnej osobe zodpovednej vo veci 
riešenia projektu a partner projektu ich následne oznámi ostatným partnerom podľa Konzorciálnej 
dohody. Po oznámení môže ktorýkoľvek partner projektu alebo zmluvná strana tejto zmluvy vzniesť 
námietky, ak preukáže, že v dôsledku zamýšľaného šírenia by jeho oprávnené záujmy v súvislosti s 
jeho výsledkami alebo podkladmi utrpeli závažnú ujmu. V takýchto prípadoch sa šírenie nesmie 
uskutočniť, pokiaľ sa nepodniknú vhodné kroky na ochranu týchto oprávnených záujmov. Na účely 
vykonávania tohto bodu sa uplatňujú lehoty podľa grantovej a Konzorciálnej dohody.

8. Pokiaľ ide o šírenie výsledkov prostredníctvom vedeckých publikácií, uplatňuje sa otvorený prístup 
v súlade s podmienkami stanovenými v grantovej dohode. Náklady súvisiace s otvoreným prístupom 
k vedeckým publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného v rámci programu Horizont 
2020, vzniknuté počas trvania aktivít, sú oprávnené na úhradu za podmienok stanovených 
v grantovej dohode. Prepojená tretia strana je povinná predložiť rovnopisy publikácií a iných 
informačno-komunikačných informácií o projekte v lehote 30 dní odo dňa ich zverejnenia partnerovi 
projektu.

9. Akékoľvek žiadosti o registráciu patentov, normy, publikácie alebo akékoľvek iné šírenie výsledkov, 
aj v elektronickej forme, pokiaľ možno obsahujú vyhlásenie, ktoré môže zahŕňať obrazové 
prostriedky a v ktorom sa uvádza, že aktivita získala finančnú podporu z Únie, a to v súlade s bodom 
38.1.2 grantovej dohody. Osobitné podmienky tohto znenia sa stanovia v grantovej dohode.

ČLÁNOK V
ZAPOJENIE PREPOJENEJ TRETEJ STRANY DO PROJEKTU TAILOR

1. Prepojená tretia strana sa zaväzuje vykonávať práce podľa grantovej dohody a v súlade s touto 
Zmluvou.

2. Prepojená tretia strana je povinná vykonávať práce podľa nasledovných pracovných balíkov:

a) Pracovný balík č. 3 Dôveryhodná AI (angl. “Trusthworthy AT”)

Úlohy:

T3.1 Vysvetliteľné AI systémy (Explainable AI systems)
T3.2 Bezpečnosť a robustnosť (Safety and Robustness)
T3.8 Posilnenie výskumnej komunity zameranej na dôveryhodnú AI (Fostering the AI 
scientific community around Trustworthy)
T3.9 Synergie s priemyslom, roadmap a výzvy (Synergies withl ndustry, Roadmap and 
Challenges)

Rozsah v osobomesiacoch pre FMF1 UK: 2.5

b) Pracovný balík č. 6 Učenie a argumentácia v sociálnom kontexte (Learning and 
Reasoning in Social Contexts)

Úlohy:
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T6.1: Modelovanie sociálneho poznávania, spolupráce a tímovej práce (Modelling 
social cognition, collaboration and teamwork)
T6.6: Posilnenie vedeckej komunity zameranej na tému sociálnej AI (Fostering the AI 
scientific community on the theme of social AI)

Rozsah v osobomesiacoch pre FMF1 UK: 3

c) Pracovný balík č. 11 Koordinácia s AI on demand platformou (Coordination with AI 
on Demand platform)
Úlohy:

TI 1.1 Koordinácia a Integrácia iniciatív a aktivít projektu TAILOR s Al-on-demand 
platformou (Coordination and Integration of TAILOR initiatives and activities with the 
Al-on-demand platform)
TI 1.2 Integrácia Open ML do AI4EU (Integration of Open ML into AI4EU)
TI 1.3 Koordinácia strategického výskumu a inovačných naplánovaných aktivit v rámci 
projektu TAILOR s AI4EU platformou, PPP a CSA iniciatívami (Coordination of 
TAILOR Stratégie Research and Innovation Roadmap activities with the AI4EU 
Platform, PPP, and CSA initiatives)

Rozsah v osobomesiacoch pre FMFI UK: 0.5

d) Pracovný balík č. 12 Publikácie a dosah (Dissemination and Outreach)

Úlohy:

T12.1 Web portál, úložisko pre „Dôveryhodnú AI“, infraštruktúra pre projektovú 
koordináciu (Web Portál, Trustworthy AI Repository, Project Coordination 
Infrastructure)
T12.2 Budovanie obrazu, promo obsahu a zabezpečovanie výstupov pre sociálne médiá 
(Project Image, Promotional Content, Social Média Presence)
T12.4 Sprostredkovanie a participácia na fórach a tematických eventoch (Liaison and 
Participation in Fora&Thematic Events)

Rozsah v osobomesiacoch pre FMFI UK: 1

ČLÁNOK VI 
INÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Túto zmluvu je možné ukončiť :

a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy, alebo
c) výpoveďou.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, 
ktorej obsahom bude vysporiadanie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia v listinnej forme druhej zmluvnej strane. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade:
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a) ak zmluvná strana svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušila svoj zmluvný 
záväzok úmyselne;

b) ak zmluvná strana porušila svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú 
a časovú realizáciu projektu;
c) v prípade zastavenia realizácie projektu,
d) v prípade, že zmluvná strana nezačne realizovať projekt v súlade s Konzorciálnou dohodou;
e) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia zmluvy o spolupráci, ktorý nastal na strane 
druhej zmluvnej strany.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto Zmluvu, a to 
aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 15 dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

5. Partner projektu navrhne prepojenej tretej strane ukončiť zmluvu o spolupráci v dôsledku dohody 
konzorcia v prípade zmarenia realizácie projektu z objektívnych príčin. Prepojená tretia strana je 
povinná postupovať podľa grantovej dohody a Konzorciálnej dohody a poskytnúť partnerovi 
projektu akúkoľvek súčinnosť pri ukončení projektu v súlade s ustanoveniami článku III tejto 
zmluvy o spolupráci.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä 
prostredníctvom e-mailu alebo doporučeného doručovania poštou. Písomnosť sa považuje za 
doručenú, ak dôjde do dispozície druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy, 
a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje 
deň, v ktorý došlo k vráteniu nedoručenej písomnosti odosielateľovi (bez ohľadu na prípadnú 
poznámku „adresát neznámy“), alebo k odopretiu prijatia písomnosti. Vzájomná komunikácia 
zmluvných strán súvisiaca s touto Zmluvou, ak nepôjde o ukončenie zmluvy, zmeny zmluvy, alebo 
iné úkony týkajúce sa dispozície s touto Zmluvou a prípady, kedy táto Zmluva predpokladá listinnú 
formu zásielky, môže prebiehať aj v elektronickej forme. Zásielka doručovaná elektronicky bude 
považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy zmluvnou stranou, ak druhá 
zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy.

ČL. VII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán.

2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Záväzky plynúce zmluvným stranám z tejto Zmluvy sa uplatňujú až do úplného vysporiadania 
záväzkov a pohľadávok plynúcich partnerovi projektu z grantovej a Konzorciálnej dohody.

5. Táto Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá 
zmluvná strana.

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
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7. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu 
porozumeli, v celom rozsahu s touto zmluvou súhlasia, zaväzujú sa jej ustanovenia dobrovoľne plniť 
a podpisujú ju na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Bratislava dňa. Bratislava dňa,

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
predsedníčka správnej rady slovakAI

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prílohy Zmluvy

Príloha č. 1 Konzorciálna dohoda

Príloha č. 2 Grantová dohoda 952215 - TA1L0R - H2020-ICT-2018-20 / H2020-ICT-2019-3

Príloha č. 3 „Predbežný rozpočet“

Pozn.: Vzhľadom k rozsiahlosti dokumentov sú prílohy nahrané v elektronickej podobe na priloženom 
disku.
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