
 

 

Zmluva o 

podpore počítačového programu 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa §  39 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom 

 

 

Objednávateľ: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

So sídlom:            Špitálska 4, 6, 8; 816 43  Bratislava 

IČO:              00 681 156 

DIČ:              2020796338  

IČ DPH:             SK2020796338 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK178180 0000 0070 0010 6819  

Zastúpený:  Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

 

So sídlom:  

IČO:     

DIČ:   

IČ DPH:  

Zastúpený:   

Zapísaný:   

Bank. spoj.:  

Číslo účtu:  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa §  39 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „autorský zákon“) túto Zmluvu o  podpore počítačového programu (ďalej len „zmluva“): 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa za zmluvnú cenu vykonávať podporu 

počítačového programu „Elektronické pracovné výkazy“ (ďalej len „počítačový program“) 

pre objednávateľa, a to na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa a podľa požiadaviek 

objednávateľa, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých touto zmluvou.  

2.  Predmetom tejto zmluvy je aj prevzatie poskytnutej podpory počítačového programu 

objednávateľom a zaplatenie dohodnutej ceny objednávateľom zhotoviteľovi v súlade s čl. 

V tejto zmluvy. 

3.  Podpora počítačového programu predstavuje riešenie problémov a servisných zásahov 



súvisiacich s jeho používaním po dobu platnosti zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti  

zmluvy. 4.   

5. Predmet zmluvy definovaný v bodoch 1, 2, 3 a 4 tohto článku zmluvy ďalej označovaný aj 

ako  „predmet zmluvy“.) 

 

Článok II. 

Termín a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať podporu  počítačového programu v súlade s Prílohou č. 1: 

Technická špecifikácia počítačového programu tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“). 

Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Podporu  uskutoční zhotoviteľ na 

pripravených a vyhovujúcich technických prostriedkoch objednávateľa, za účasti 

poverených technických pracovníkov objednávateľa.  

2. Dojednaná lehota plnenia sa predlžuje o čas, ktorý je písomne akceptovaný objednávateľom 

ako doba, počas ktorej zhotoviteľ nemohol pokračovať v implementačných prácach z 

dôvodov  včas oznámených objednávateľovi. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť 

riadneho postupu prác zhotoviteľa pre prekážky na strane objednávateľa, o ktorých je 

povinný objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať; inak sa dojednaná 

lehota plnenia nepredlžuje.  

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy má 

objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi  úrok z omeškania vo výške  0,05% zo 

zmluvnej ceny  za každý, aj začatý deň omeškania.  

4.  V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy o 

viac ako 30 kalendárnych dní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.  

5.  Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je sídlo objednávateľa na ulici Špitálska 4, 6, 8,  

Bratislava. 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.  Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo 

vlastnou tvorivou duševnou činnosťou pre objednávateľa bude vykonávať 

podporu  počítačového programu v súlade s požiadavkami objednávateľa.  tak, ako je to 

uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2.  Zhotoviteľ je povinný poskytnúť min. 200 hodín poskytovania služieb zabezpečenia 

podpory počítačového programu. 

3. Zhotoviteľ zabezpečuje podporu počítačového programu, odstraňovanie vzniknutých chýb 

a nedostatkov na základe písomných požiadaviek objednávateľa v lehote stanovenej v tejto 

zmluve. Po nahlásení objednávateľovej požiadavky na zabezpečenie podpory počítačového 

programu e-mailom a/alebo  telefonicky kontaktnej osobe zhotoviteľa uvedenej v článku 

VIII bod 4, zhotoviteľ je povinný poskytnúť podporu počítačového programu do 5 hodín od 

jej nahlásenia, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po nahlásení požiadavky, 

v pracovnom čase od 8:00 do 16:00 hod. 

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať podporu počítačového programu  v súlade s prílohou č. 1 

a podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa tak, aby vykonaním podpory  nedošlo 

k zásahu do autorského práva, alebo iného práva z priemyselného, alebo iného duševného 

vlastníctva tretej osoby.  

5.  Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy podľa zmluvných ustanovení samostatne na 

profesionálnej úrovni a s odbornou starostlivosťou. 

6. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na kvalitu a funkčnosť vykonanej podpory 

počítačového programu. Záruka na bezporuchovú funkčnosť podpory počítačového 



programu sa týka všetkých jeho jednotlivých modulov či čiastkových funkcií počítačového 

programu. Záručné podmienky sú bližšie upravené v článku VI tejto zmluvy.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám ohľadom informácií 

týkajúcich sa objednávateľa, ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.  

8. Zhotoviteľ je povinný po dobu platnosti tejto zmluvy bezodplatne na požiadanie 

objednávateľa vykonávať pravidelnú podporu počítačového programu a to tak, aby bol 

spôsobilý na riadne používanie. 

9. Zhotoviteľ je povinný vykonať podporu počítačového  programu, ktorá bude spĺňať 

technické požiadavky uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

10. Zhotoviteľ nemá, okrem odmeny uvedenej v článku V tejto zmluvy voči objednávateľovi 

nárok na náhradu akýchkoľvek iných nákladov, ktoré mu v súvislosti s plnením predmetu 

tejto zmluvy vzniknú; všetky tieto náklady sú súčasťou odmeny uvedenej v článku V 

zmluvy. 

11. Objednávateľ je povinný poskytovať zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne plnenie 

predmetu zmluvy; a to najmä poskytnúť potrebné informácie a podklady. 

12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že autorské práva, práva priemyselného alebo iného duševného 

vlastníctva svojich zamestnancov alebo tretích osôb, ktoré sa týkajú riadneho plnenia tejto 

zmluvy má vysporiadané.  

13.Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu vykonaných podpor v počítačovom programe, vrátane 

dátumu a času nasadenia týchto zmien a úprav do prevádzky počítačového programu.  

14.Zhotoviteľ bude bezodkladne počítačový program aktualizovať, upravovať a prispôsobovať 

požiadavkám objednávateľa počas poskytovania podpory počítačového programu, vrátane 

dodania CD so zdrojovými súbormi príslušnej úpravy.  

15.Zhotoviteľ informuje objednávateľa o nasadení upravenej verzie počítačového programu 

alebo o jeho aktualizácii e-mailom na adresu zhotoviteľa uvedenú v článku VI. tejto zmluvy. 

16.Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu, ktorá by mohla 

akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť plnenie povinností, výkon práv zmluvných strán podľa 

tejto zmluvy alebo používanie počítačového programu 

17.Ak zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu zmluvy ďalších čiastkových dodávateľov 

(ďalej len „subdodávatelia“). Zoznam týchto subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú súčasť 

zmluvy. V prípade, že niektorý zo subdodávateľov nie je v okamihu podpisu zmluvy známy 

a vstúpi do procesu v priebehu plnenia predmetu zmluvy, musí byť tento subdodávateľ 

vopred odsúhlasený formou dodatku k zmluve. 

18.V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotoviteľa a/alebo 

subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia 

autorských práv , práv priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva alebo 

akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým zhotoviteľom podľa 

tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a)  bezodkladne zabezpečiť na svoje vlastné náklady od takejto tretej osoby oprávnenie pre  

objednávateľa na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných 

a/alebo vytvorených zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre 

objednávateľa, alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo 

vytvorené zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa tak, 

aby neboli porušované autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného 

duševného vlastníctva tretej osoby. V prípade požiadavky objednávateľa sa zhotoviteľ 

zaväzuje nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené 

zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa rovnakými alebo 

aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné 

a technické parametre a funkčnosti. Ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie 

tretej osoby, zhotoviteľ sa zaväzuje taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad 

stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto zmluve, a ak ich niet, tak v súlade 

s týmito podmienkami; a 



b) poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a  

všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti s 

uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a 

c) nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v  

dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez 

akéhokoľvek obmedzenia. 

19. Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom nároku vznesenom treťou osobou podľa bodu 18 

tohto článku zmluvy bude bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa, bude 

v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov zhotoviteľa a tak, aby 

sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k tretej osobe žiaden úkon, 

v dôsledku ktorého by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo.  

20.V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží záväzok dohodnutý v bode 17 tohto článku, považuje sa 

to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať 

zmluvnú pokutu vo výške 2 % maximálnej zmluvnej ceny uvedenej v bode 2 článku V 

zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu započítať a z tohto dôvodu krátiť 

dohodnutú zmluvnú cenu a vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu zníženú o 2 %. 

Objednávateľ je oprávnený dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 2 % vyúčtovať 

zhotoviteľovi aj po odovzdaní počítačového programu, ak dodatočne zistí, že zhotoviteľ 

porušil záväzok dohodnutý v bode 23 tohto článku zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

Ochrana autorských práv 

 

1. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas s použitím počítačového programu v rozsahu 

podpory  špecifikovanej v prílohe č. 1. 

2.  Akékoľvek iné použitie počítačového programu, než dohodnuté v tejto zmluve, je v rozpore 

s právami nositeľov autorských práv.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy aj po 

skončení doby platnosti tejto zmluvy. 

 

 

Článok V. 

Zmluvná cena 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný platiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu 

mesačne pozadu, a to za skutočne vykonané plnenia od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 

uplynutia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolii prvýkrát zaslané požiadavky.   

2.  Maximálna zmluvná cena vyplatená na základe tejto zmluvy je 5 346 Eur (slovom: 

päťtisíctristoštyridsaťšesť eur) bez DPH. Zmluvná cena za jednotkové plnenie predmetu 

tejto zmluvy je:   

....,- Eur s DPH za 1 hodinu poskytovania podpory počítačového programu.  

Uvedené ceny sú platné po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ je 

oprávnený, nie však  povinný vyčerpať plnenia v rozsahu maximálnej zmluvnej ceny 

uvedenej v tomto bode zmluvy. 

3.  Podkladom pre úhradu zmluvnej ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy po uplynutí 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bol podpísaný preberací protokol po odovzdaní predmetu 

tejto zmluvy   bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 kalendárnych dní po uplynutí 

kalendárneho mesiaca, v ktorom zhotoviteľ riadne plnil predmet zmluvy objednávateľovi 

podľa tejto zmluvy. Za riadne plnenie predmetu zmluvy v danom kalendárnom mesiaci sa 

považuje odovzdanie predmetu zmluvy zhotoviteľom objednávateľovi v počte hodín, ktorý 

je vopred odsúhlasený kontaktnou osobou objednávateľa prostredníctvom emailu.   



4.  Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

5.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov  Slovenskej republike. Okrem toho musí obsahovať: 

- počet hodín poskytovania služby vývoja a podpory počítačového programu, ktorý bol 

odsúhlasený emailom zo strany kontaktnej osoby objednávateľa. 

- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 

- číslo zmluvy. 

6.  V prípade, že faktúra a jej prílohy tieto náležitosti nebudú obsahovať, objednávateľ je 

oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú 

odstrániť. V takomto prípade  neplynutie lehoty splatnosti a nová 30-dňová lehota splatnosti 

začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

7.  Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným 

príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej 

pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. 

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa. 

8.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry si zhotoviteľ môže uplatniť voči 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9.  Vystavenú faktúru doručí zhotoviteľ objednávateľovi aj v textovo čitateľnej elektronickej 

podobe na adresu: faktury@employment.gov.sk.  

10.  Zmluvná cena podľa tohto článku zahŕňa všetky náklady spojené s plnením predmetu tejto 

zmluvy. 

 

 

Článok VI. 

Záručné podmienky 

 

1.  Zhotoviteľ garantuje kvalitu predmetu zmluvy po stránke jeho úplnosti, prevádzkovej 

spôsobilosti, funkčnosti po celú dobu podpory  počítačového programu. Záruka na 

bezporuchovú funkčnosť počítačového programu sa týka všetkých závad počítačového 

programu, ktoré zabraňujú jeho celkovej prevádzke alebo prevádzke jeho jednotlivých 

modulov či čiastkových funkcií počítačového programu. Zhotoviteľ zodpovedá za vady 

a nedostatky, ktoré sa na predmete plnenia vyskytnú do uplynutia záručnej doby a zaväzuje 

sa tieto vady, nedostatky a chyby bezplatne odstrániť. Dĺžka záručnej doby je 24 

kalendárnych mesiacov; záručná doba plynie odo dňa účinnosti zmluvy. 

2.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný podľa podmienok  

a v lehotách stanovených v tejto zmluve. 

3.  Reklamácia, ak má byť zhotoviteľom uznaná, musí obsahovať: 

a) identifikáciu reklamujúceho, 

b) popis vady – alebo spôsobu, ako sa chyba prejavuje. 

4.  Reklamácia musí byť nahlásená kontaktnej osobe uvedenej v bode 5 článku VIII. tejto 

zmluvy. V prípade reklamácie zhotoviteľ garantuje vykonanie prvého kontaktu s 

objednávateľom najneskôr v lehote uvedenej v bode 3 tohto článku zmluvy. 

5. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád oznámených objednávateľom v termíne 

stanovenom touto zmluvou, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi úrok z 

omeškania vo výške 0,05% z ceny fakturovanej za predchádzajúci kalendárny mesiac, 

ktorého sa reklamácia týka, za každý, aj začatý deň omeškania. 

6.  Ak zhotoviteľ mešká s odstraňovaním nedostatkov viac ako 14 kalendárnych dní po 

uplynutí lehoty podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 200,- Eur  za každé porušenie zmluvnej povinnosti. Tým nie je 

dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi porušením tejto 

povinnosti vznikne. 

 



 

Článok VII. 

Platnosť zmluvy 

 

1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

2.  Platnosť zmluvy môže pred uplynutím doby uvedenej v článku I tejto zmluvy zaniknúť 

písomnou dohodou zmluvných strán alebo vypovedaním zmluvy objednávateľom alebo 

odstúpením od zmluvy. 

3.  Písomnú výpoveď, a to aj bez uvedenia dôvodu, je oprávnený dať objednávateľ. Výpovedná 

lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane.   

4.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak: 

a) objednávateľ nezaplatí fakturovanú cenu ani v lehote 30 kalendárnych dní po splatnosti 

faktúry a ani po doručení výzvy od zhotoviteľa. 

5.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) zhotoviteľ riadne neodovzdal predmet zmluvy v lehote stanovenej touto zmluvou, 

b) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, 

c) zhotoviteľ poskytol nepravdivé vyhlásenie o vysporiadaní autorských práv, práv  

priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo zhotoviteľ porušuje autorské 

práva, práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo zhotoviteľ udelí 

licenciu tretej osobe v rozpore s bodom 5 článku IV. tejto zmluvy. 

6.  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia zmluvnej strane, ktorej je odstúpenie 

adresované.  

7.  Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od zmluvy 

podľa tohto článku zmluvy nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi 

alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy 

adresátom. 

8.  Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody podľa ustanovení 

Obchodného zákonníka, ako aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úrokov 

z omeškania podľa tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy , technické normy a podmienky 

tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a podkladmi objednávateľa a oprávnených osôb 

objednávateľa. 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. 

4.  Za účelom vzájomnej komunikácie je kontaktnou osobou zhotoviteľa: ................................, 

tel. ..................., e-mail: ..................... a kontaktnou osobou objednávateľa:  Ing. Branislav 

Švač, tel. 02/20462613, e-mail: branislav.svac@employment.gov.sk. Zmenu kontaktných 

osôb si zmluvné strany písomne vopred oznámia doporučeným listom.  

5.  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky nezhody alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou predovšetkým vzájomnou dohodou, a to do 30 kalendárnych dní po 

tom, čo bola udalosť oznámená druhej strane. Pokiaľ k dohode nedôjde, spory rieši príslušný 

súd Slovenskej republiky. 

6.  Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi  Slovenskej republiky. 



7.  Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.. 

8.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv v súlade s Občianskym zákonníkom. 

9.  Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje 

inak, a to aj po skončení platnosti zmluvy. 

10. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán 

dohodnuté touto zmluvou, ktoré majú zmluvné strany právo si uplatniť po splnení predmetu 

zmluvy. Tieto práva a povinnosti zmluvných strán ostávajú zachované. 

11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako aj do piatich 

rokov po ukončení jej trvania, a to oprávnenými osobami a zaväzuje sa poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

12. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve je možné vykonať výlučne formou 

písomnej očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

13. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva 

rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto 

zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva 

nebola uzatvorená pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

Za objednávateľa:                                                 Za zhotoviteľa: 

 

 

V Bratislave, dňa ..................    V Bratislave, dňa ..................  

 

 

 

 

...................................................           ................................................. 

 Ing. Jozef Vančo                      

      vedúci služobného úradu                          konateľ 

 



Príloha č. 1  

k Zmluve o úprave a podpore počítačového programu; Spis. č.: XXXX, Zázn. č.: XXX 

 

Technická špecifikácia počítačového programu „Elektronické pracovné výkazy“   

 

Požiadavky kladené na softvérový produkt - aplikáciu: 

Implementácia a definovanie postupov zabezpečenia elektronického predkladania pracovných 

hárkov prijímateľmi (obligatórne náležitosti pracovných hárkov sú dané dokumentmi 

ministerstva) 

Web rozhranie pre vstup do aplikácie 

Každý užívateľ aplikácie bude mať svoj unikátny identifikátor, ktorý umožní monitorovanie 

činnosti užívateľa v aplikácii 

Aplikácia zabezpečí neprekrývanie výdavkov medzi jednotlivými pracovnými hárkami v rámci 

jedného projektu, ako aj medzi viacerými projektmi navzájom 

 

 

 

 

 

Opis systému: 

Použité technológie:   OS Linux - distribúcia CentOS, Framework Ruby on Rails / 

Programovacie  jazyky PHP, HTML5, Java script, Projektové riadenie 

pomocou Git, Redmine / Aplikačný server Phusion Passenger / HTTP 

server = Nginx / dokumentačný softvér HelpNDoc3 

Použitá architektúra:  Server - Klient 

Riešenie systému: K serveru sa pristupuje virtuálnym VPN tunelom zabezpečeným SSH 

kľúčmi. Každá fáza je ukončená releasom označeným ako verzia 1.x 

Aktuálne je verzia 1.2, verzia 1.0 bola nedokončená verzia po 

predchádzajúcom kóderovi. 

Charakteristika klienta: odosielateľ požiadaviek je považovaný za klienta iniciuje 

požiadavky 

čaká a prijíma odpovede pripája sa na virtuálny server v jeden čas 

umiestnený v dátovom sklade MPSV SR typicky sa ovplyvňuje s 

koncovými užívateľmi, ktorý používajú grafické užívateľské rozhranie 

Charakteristika Servera: prijímateľ požiadavky, ktorá je zaslaná klientom pasívny (slave) 

čaká na požiadavky od klienta prijíma požiadavky, spracúva ich a 

následne odpovedá zvyčajne akceptuje pripojenia od väčšieho množstva 

klientov typicky sa priamo neovplyvňuje s koncovými užívateľmi 

 

  



Príloha č. 2 

k Zmluve o úprave a podpore počítačového programu; Spis. č.: XXXX, Zázn. č.: XXXX 

 

Harmonogram prác 

 
Rok 2015 VIII/14 IX/14 X/14 XI/14 XII/14 

Podpora X X X X X 

 

 

Rok 2016 I/15 II/15 III/15 IV/15 

Podpora X X X X 
 

 

 


