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Zmluva o dielo 

 

 

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 
 
 

 

Poskytovateľ: 

Názov inštitúcie: P E R E X, a. s., Bratislava 
Sídlo: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 
Zastúpenie: Ing. Emília Fullová, členka predstavenstva 
IČO: 00685313 
IČ DPH: SK2020459144 
Bankové spojenie:                              Bratislava, číslo účtu:  
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, č. vl. 62/B 
 
 

 

Článok I.  

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. 
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1.2 Poskytovateľ prehlasuje, že je spôsobilý zabezpečiť vydanie diela uvedeného v bode 2.1 
podľa zadania Odberateľa v periodiku Pravda, 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. 

 

Článok II.  

DIELO 

2.1 Predmetom šírenia podľa tejto zmluvy je v termíne 1.1. – 31.3.2013 poskytnúť s 
pravidelnými odstupmi mediálny priestor na seriál 5 článkov (ďalej len seriál), ktorého 
obsah po dohode s Odberateľom zabezpečí Poskytovateľ. Seriál objektívnym, analytickým 
a zrozumiteľným spôsobom predstaví problematiku podpory ochrany duševného 
vlastníctva a transferu technológií v základných tézach a praktických príkladoch s dôrazom 
na ich realizáciu v podmienkach Slovenskej republiky za podpory inštitúcií Európskej 
únie. V rámci seriálu bude synergicky prepojená printová aj web verzia denníka v rozsahu 
a obsahu uvedenom v článku III. 

 

Článok III. 

PUBLIKOVANIE A ŠÍRENIE DIELA 
3.1 Odberateľ dodá v termínoch dohodnutých s Poskytovateľom tému a kontaktnú osobu 

k danému článku. 
 
3.2 Popis seriálu: 
 -  seriál bude súčasťou strán denníka Pravda vyhradených pre spravodajstvo a publicistiku  

- názov pagíny/seriálu, označené symbolmi, logami vytvorí Poskytovateľ po dohode 
s Odberateľom 
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 - obsah (témy) seriálu po dohode s Odberateľom na jednotlivé časti publikuje v rozsahu  
    podľa bodu 3.4 A a B tejto zmluvy 

 - každý diel bude redakčne spracovaný podľa návrhu a podkladov Odberateľa 
 - na strane bude jasne uvedené: Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt      

   spolufinancuje EÚ. 
 
3.3       Dramaturgia strany: 

- nadpis a logá projektu budú prevedené podľa návodu dodaného Odberateľom 
- každý diel seriálu bude obsahovať: hlavný text + infografika (mapa, graf /stĺpce, krivky, 

koláč...), resp. fotografie (napr. vedecké pracovisko, vedec/výskumník – osobnosť , 
výsledok  výskumu v praxi, na výstave...) + zaujímavé a kľúčové čísla, stručné body 
(téma v skratke) 

- na konci textu bude uvedené, kedy vyjde ďalšia časť seriálu a akej téme sa bude venovať, 
ako aj link na web-stránku denníka, kde bude rozšírená časť tohoto materiálu a dostupné 
aj všetky časti seriálu. 

3.4 A) PRINT: Príprava, výroba, publikácia a distribúcia – 5 častí seriálu (textov, fotografií, 
infografík atď..) na tému Veda a výskum na Slovensku/ podpora EÚ. 
- formát jednej časti: 1/1 novinová strana (235 x 305 mm), 
- náklad: 65 000 až 75 000 kusov, 
 

3.4 B) WEB: Príprava, výroba, publikácia a distribúcia – 5 častí seriálu  
- všetky časti seriálu, ktorý bude vychádzať na stránkach denníka, teda texty, grafy a 

fotografie Poskytovateľ umiestni na špeciálnej adrese v rámci web-stránky denníka 
Pravda s viditeľnou ikonou na domácej strane web-stránky tak, aby bola ľahko 
rozpoznateľná aj priamym návštevníkom web-stránky (nielen čitateľom printovej časti 
nasmerovaným na web-stránku). 

- Pravda vytvorí po dohode s Odberateľom špeciálnu adresu rozpoznateľnú internetovými 
prehliadačmi pod heslom/titulkom seriálu dohodnutým s Odberateľom 

- stránka bude obsahovať symboly a logá (MŠ SR, CVTI SR, EK atď..) tak, aby sa na prvý 
pohľad odlíšia od ostatných stránok webu 

- na stránke bude odkaz na webovú stránku Odberateľa, prípadne ďalších partnerov 
projektu v banneri s odkazom: viac aktuálnych informácií nájdete na: www.xxxx.sk a tiež 
spätne z web-stránky obstarávateľa na web-stránku denníka Pravda 

- celý obsah takto špecificky vytvorenej časti web-stránky denníka bude všeobecne 
dostupný do konca roku 2014. 

 
3.5  Poskytovateľ má povinnosť zaslať finálnu verziu každej časti seriálu v elektronickej forme 

Odberateľovi minimálne týždeň pred zadaním do tlače. 
 
3.6  Poskytovateľ dodá 2 výtlačky každej časti diela na adresu Odberateľa pre účely dokumentácie 

realizácie projektu.  



Zmluva o dielo 

Strana 4 z 5 

 

 
3.7  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. 

 
Článok IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za uvedenú vydavateľskú službu odmenu v 
celkovej výške 6 990,- EUR bez DPH, slovom šesťtisíc deväťstodeväťdesiat EUR (s DPH 
celkovo 8 388,- EUR, slovom osemtisíc tristoosemdesiatosem EUR) na bankový účet 
Poskytovateľa. Celková suma bude vyplácaná  po častiach za jednotlivé vydania seriálu na 
základe faktúry. Poskytovateľ vystaví faktúru mesačne  v súlade so zákonom o DPH 
č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov §71 ods.1 podľa skutočne zrealizovaných 
plnení najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti v kalendárnom mesiaci, 
ktorej splatnosť je 90 dní od jej doručenia. 

4.2 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu (§71 ods.2) 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.  

Článok V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušným 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 
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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. 

5.5  Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť jedine formou písomných dodatkov potvrdených 
 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

 

V Bratislave dňa: 13.12.2012 

 

 

Za Poskytovateľa:     Za Odberateľa: 

 
 
                  
....................................................              ....................................................... 
 Ing. Emília Fullová                 Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  
členka predstavenstva      riaditeľ CVTI SR 


