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Zmluva o zabezpečení prístupových práv 
k službe ebrary 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

(A) Poskytovateľ: 
Názov: Albertina icome Bratislava, s.r.o. 
Sídlo: Cukrová 14, 813 39 Bratislava 
IČO: 35681811 
IČ DPH: SK 2020322986 
Bankové spojenie: Bratislava 
Číslo účtu:  
Zastúpená: Mgr. Ladislav Svršek, konateľ 
Právna forma: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
 odd. s r. o, vložka č. 10213/B 

 

(B) Objednávateľ: 
Názov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO: 151882 
IČ DPH: 2020798395 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000064743/8180 
Zastúpená: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 
 
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej ako „Zmluvné strany“, každá samostatne ako „Zmluvná 
strana“) 

II. PREDMET ZMLUVY 

(A) Poskytovateľ, ako výhradný zástupca spoločnosti ebrary (ProQuest) v Slovenskej republike, sa 
zaväzuje zabezpečiť prístupové práva k úplným textom elektronických monografií 
a referenčných príručiek z technických odborov (ďalej len Služba) v zmysle projektu 
štrukturálnych fondov EÚ: „Národná štruktúra transferu pre podporu transferu technológií na 
Slovensku – NITT SK“. Bližšia špecifikácia obsahu služby tvorí prílohu č. 1. 

III. ZÁVÄZKY POSKYTOVATEĽA 

(A) Poskytovateľ sa zaväzuje v čase trvania prístupových práv k Službe zabezpečiť pre 
Objednávateľa kontinuálny prístup k Službe, a riešiť s prevádzkovateľom Služby (ebrary) 
prípadné reklamácie týkajúce sa technickej prevádzky Služby. 

(B) Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi konzultácie a technickú pomoc v prípade problémov s 
prevádzkou Služby a to v prípade, že problémy sú preukázateľne na strane prevádzkovateľa 
Služby (ebrary). 

(C) Poskytovateľ zabezpečí školenia podľa požiadaviek Objednávateľa a adresné poskytovanie 
mesačných prehľadov o využívaní služby. 

IV. ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA 

(A) Objednávateľ môže Službu sprístupniť oprávneným používateľom aj formou vzdialeného 
prístupu z počítačov mimo počítačovú sieť Objednávateľa. 



Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam 2/4 

V. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

(A) Cena za predmet zmluvy podľa článku II. je stanovená dohodou v celkovej výške 8.225,00 € 
(slovom osemtisíc dvestodvadsaťpäť Eur) bez DPH čo je 9.870,00 € (slovom: deväťtisíc 
osemstosedemdesiat Eur) vrátane DPH. 

(B) Poskytovateľ je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu do desiatich dní od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. Poskytovateľ zašle objednávateľovi faktúru v štyroch origináloch. 

(C) Splatnosť faktúry je 30 dní, odo dňa jej doručenia, peňažný záväzok je splnený odpísaním z 
účtu v banke povinného. 

(D) Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi v prípade, že neobsahuje niektorú 
náležitosť daňového dokladu alebo má iné nedostatky v obsahu, bez zaplatenia. 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(A) Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov – Obchodný zákonník, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
cenách, v znení neskorších predpisov. 

(B) Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. 
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka ako aj ďalšími predpismi a normami. 

(C) Akékoľvek dohovory, zmeny alebo doplnky k zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, 
ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve obojstranne podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 

(D) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj 
spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa 
niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez 
zbytočného odkladu. 

(E)  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

(F)  Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri 
zmlúv v zmysle §5a/zák. č 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel. 

(G) Podľa §47a Občianskeho zákonníka je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

(H) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý z účastníkov zmluvy dostane dve 
vyhotovenia. 

(I) Súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

a) Príloha č. 1: Špecifikácia služby 

b) Príloha č. 2: Výpis z Obchodného registra dokladujúci právnu subjektivitu Poskytovateľa 

c) Príloha č. 3: Potvrdenie spoločnosti ebrary Inc. potvrdzujúce Poskytovateľa, ako výhradného 
a jediného zástupcu pre Slovenskú republiku. 
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      V Bratislave dňa  V Bratislave dňa  

 

 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Za Poskytovateľa Za Objednávateľa 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia služby 
 

Súčasťou prístupu k úplným textom elektronických kníh sú nasledujúce kolekcie a tituly: 

 
Produkt Počet titulov Suma € s DPH 
Vlastný výber titulov* – jednorazový nákup 22 2770,00 
Kolekcia Engeneering and Technology** – jednorazový 
nákup 

40 4340,00 

Predplatné kolekcie Engineering and Technology*** 
na obdobie roku 2013 

Cca 6000 2760,00 

Spolu Takmer 6150 9870,00* 

 

* Zoznam titulov: 

1. Cases on E-Learning Management : Development and 
Implementation   

2. Competitive Advantage of Regions and Nations : 
Technology Transfer Through Foreign Direct 
Investment   

3. Dictionary of Intellectual Property Law   

4. Entrepreneurship, Innovation and Business Clusters 

5. Global Perspectives on Technology Transfer and 
Commercialization : Building Innovative Ecosystems   

6. Great Inventions that Changed the World   

7. Handbook of European Intellectual Property 
Management : Developing, Managing and Protecting 
Your Company's Intellectual Property (3rd Edition)   

8. Human Rights and Intellectual Property : Mapping the 
Global Interface   

9. Innovation, Technology, and Knowledge Management 
: Sustaining Innovation : Collaboration Models for a 
Complex World   

10. Inside Technology : Trading Zones and Interactional 
Expertise : Creating New Kinds of Collaboration   

11. Intellectual Property and Sustainable Development : 
Development Agendas in a Changing World   

12. Knowledge Transfer and Technology Diffusion   

13. Managing Open Innovation 

14. Managing University Intellectual Property in the Public 
Interest   

15. Research Handbook on Intellectual Property Law and 
the WTO 

16. Technologies and Innovations for Development : 
Scientific Collaboration for a Sustainable Future   

17. The Role of New Technologies in Medical 
Microbiological Research and Diagnosis 

18. Interdisciplinary Applications of Electronic 
Collaboration Approaches and Technologies   

19. Sustainable ICTs and Management Systems for Green 
Computing   

20. Trends and Effects of Technology Advancement in the 
Knowledge Society   

21. Routledge Studies in Technology, Work and 
Organizations : Nanotechnology and Sustainable 
Development   

22. Green Chemistry and Chemical Engineering : 
Materials in Biology and Medicine 

 

** Zoznam titulov: Zoznam dostupných titulov je zverejnený na 
http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/search.action?adv.x=1&f00=collection&p00=col_cust_sp12_e
ngineerin&p01=eball&f01=all&viewType=brief 

 

*** Zoznam titulov: Zoznam dostupných a aktualizovaných titulov je zverejnený na 
http://site.ebrary.com/lib/engineeringtitles/search.action?adv.x=1&p00=0000&f00=pubdate&p00_u
pper=9999&viewType=brief 
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