
Zmluva o dielo 
č.:1/2012 

 
Odberateľ

 
: 

Názov inštitúcie:   Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 
so sídlom:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika 
Zastúpené:    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR 
IČO:     151882 
DIČ:     2020798395 
IČ DPH:   SK2020798395 
Bankové spojenie:   7000064268/8180, Štátna pokladnica 
Kontaktná osoba odberateľa: Mgr. Andrea Putalová 
Telefón:     02/69253 128 
E-mail:    andrea.putalova@cvtisr.sk 
Registrácia:  Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 
 

 
(ďalej ako „odberateľ“) 
 
 
Poskytovateľ

 
: 

Názov inštitúcie:   MATICA SLOVENSKÁ (pre Slovenské pohľady) 
so sídlom:    Matica slovenská, Mudroňova 1, 036 52 Martin 
Zastúpené:    Mgr. Ján Eštok, správca Matice slovenskej 
IČO:     00179027 
DIČ:    2020603123 
Bankové spojenie:   4007868337/7500, variabilný symbol 8220 
Registrácia:    celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň 
 
 
(ďalej len “poskytovateľ”) 
 
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Strany tejto zmluvy prehlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako i 

spôsobilosť na súvisiace právne úkony nie je nijako obmedzená ani vylúčená. 

1.2 Poskytovateľ prehlasuje, že je spôsobilý zabezpečiť vydanie diela uvedeného v bode 2.1 podľa 

zadania Odberateľa v periodiku Slovenské pohľady (ďalej len “SP”), ktorého je výhradným 

vydavateľom bez obmedzenia tretích strán. 



1.3 Odberateľ prehlasuje, že dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy neobsahuje utajované skutočnosti 

alebo obchodné tajomstvá; ani skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená alebo uznaná 

povinnosť mlčanlivosti; ani dôverné alebo iné informácie, ktoré môžu bez právneho dôvodu 

zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov iných alebo môžu byť v rozpore s dobrými mravmi. 

1.4 Strany tejto zmluvy si vzájomne zodpovedajú za škody, ktoré by im vznikli v dôsledku 

nesprávnosti týchto prehlásení. 

1.5 Táto zmluva sa uzatvára pre účely realizácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre 

podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci projektu financovaného z 

Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ďalej ERDF), v rámci Operačného programu Výskum a 

vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ RKZ č. 26240220043. 

 

2. DIELO 

2.1 Predmetom šírenia podľa tejto zmluvy je rubrika “Laboratórium”, publikovaná v SP v mesiacoch 

september až december 2012, ktorej obsah zabezpečí Odberateľ v rozsahu dostačujúcom pre štyri 

časopisecké strany tohto periodika.  

 

3. PUBLIKOVANIE A ŠÍRENIE DIELA 

3.1    Odberateľ dodá v termínoch stanovených redakciou (zastúpenej Poskytovateľom) texty potrebné   

         na naplnenie rubriky “Laboratórium” v rozsahu štyroch časopiseckých strán na každé číslo   

         periodika SP. K tomu dodá titulky a logá s jasnými inštrukciami na ich umiestnenie v periodiku,  

         podľa ktorých budú v rubrike umiestnené. Redakcia zabezpečí výrazné grafické odlíšenie rubriky,  

         ktorá začína a končí vždy na samostatnej strane. Pri splnení týchto podmienok na druhej strane  

Odberateľ bude rešpektovať jazykové a iné redakčné úpravy, ktoré nezmenia obsah textu, podľa 

zvyklostí periodika SP. 

3.2 Poskytovateľ má povinnosť zaslať finálnu verziu štyroch časopiseckých strán určených pre projekt 

NITT SK Odberateľovi pred zadaním do tlače na odsúhlasenie. 

3.3 V septembrovom čísle SP zabezpečí Poskytovateľ navyše papierovú pásku ktorá prepojí obálku a   

         úvodnú stranu rubriky tak, že s jej použitím čitateľ otvorí SP na úvodnej stránke rubriky  

         “Laboratórium”. Na páske bude nápis: Toto číslo Slovenských pohľadov vám prináša projekt   



         NITT SK, o ktorom sa dozviete viac na str. ... (doplní redakcia podľa umiestnenia rubriky v čísle) 

+  logá, ktoré dodá Odberateľ. Pásku pred zadaním do tlače zašle Poskytovateľ Odberateľovi na 

schválenie.  

3.4 Poskytovateľ zabezpečí vo vlastnej réžii dodanie poštou, či osobne vždy v náklade min. 300 

výtlačkov priamo do centrál akademických inštitúcií ako napr. Univerzita Komenského, SAV, 

STU a iné. Odberateľ po podpísaní zmluvy dodá kontakt na osoby zodpovedné za odber 

a vnútornú distribúciu týchto výtlačkov v uvedených inštitúciách. 

3.5    Poskytovateľ prostredníctvom redakcie dodá týždeň po oficiálnom vydaní čísla PDF verziu  

         rubriky s titulnou stranou čísla pre použitie na web-stránke NITT SK a iných webových stránok 

propagujúcich projekt NITT SK. 

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za uvedenú vydavateľskú službu odmenu v 

celkovej výške 3 000,- EUR, slovom tritisíc EUR na bankový účet Poskytovateľa. Celková suma 

bude vyplácaná  po častiach v jednotkovej sume 700,- EUR za jednotlivé vydanie rubriky 

Laboratórium na základe faktúry + 200 EUR navyše pri septembrovom vydaní. Poskytovateľ 

vystaví faktúru do 5 dní od vydania aktuálneho čísla, ktorej splatnosť je 90 dní od jej doručenia. 

4.2 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a zároveň musí obsahovať nasledujúcu 

informáciu: ... pre účely projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku – NITT SK“, Kódy ITMS projektu: 262 2 022 0095, 262 4 022 0043.  

 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými zákonmi Slovenskej 

republiky. 

5.2 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana si ponecháva dva. 

Svojím vlastnoručným podpisom pod touto zmluvou obe zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu 

zmluvy úplne porozumeli a bezvýhradne s ním súhlasia. Ďalej potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok ani žiadnym spôsobom vynútená. 

5.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 



vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní 

platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Poskytovateľ zároveň s podpisom zmluvy dáva súhlas s jej 

zverejnením. 

5.4 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu 

oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 

a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými 

orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 

1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone 

kontroly neprináleží Poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Poskytovateľ je 

povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky 

objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú 

dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre 

výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených 

s preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj Odberateľ. 

Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany 

Poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V prípade vzniku škody 

v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo 

strany Poskytovateľa, je povinný Poskytovateľ túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť 

strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre 

implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 do 

31. augusta 2020. 

5.4 Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť jedine formou písomných dodatkov potvrdených 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 
V Bratislave dňa: 
 
 
 
 
 
 
         ....................................................              ....................................................... 

Poskytovateľ       Odberateľ  


