
 
Licenčná zmluva  

uzatvorená podľa § 65 a nasledujúcich zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov  
(ďalej ako „Autorský zákon“) medzi: 

 
 
Obchodné meno:   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo:     Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 
Štatutárny orgán:   Mgr. Janette Motlová - riaditeľka 
IČO:     00 681 385 
DIČ:     20 20 79 64 15  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:      
(ďalej ako „Nadobúdateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:   M7 s.r.o. 
Sídlo:     Štúrová 11, 811 02  Bratislava 
Štatutárny orgán:   Ing. Ľuboslav Janovec – konateľ spoločnosti 
IČO:     35 853 123 
DIČ:     20 21 61 25 27 
Bankové spojenie:   Tatrabanka, a. s. 
IBAN:      
 
(ďalej ako „Poskytovateľ“) 
(Nadobúdateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Licenčnej zmluvy (ďalej ako „Zmluva“) sú 

pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú ich zmenu, ktorá 
by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti 
budú znášať následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

1.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené Zmluvou a je oprávnený túto 
Zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, najmä poskytnúť Nadobúdateľovi licencie 
podľa Zmluvy. 

1.3  Nadobúdateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v Zmluve a je oprávnený 
túto Zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

 
 

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu Poskytovateľa Nadobúdateľovi na použitie diela - 

počítačového programu s označením KomposyT v zložení m7.siteLAB, m7.testLAB, eFront a SYSTÉM 
OMEGA (ďalej ako „Program“), prostredníctvom poskytnutia všetkých licencií podľa prílohy č. 1 tejto 
zmluvy  za podmienok stanovených v Zmluve.  

2.2 Predmetom Zmluvy je aj záväzok Zmluvných strán poskytovať si vzájomnú súčinnosť tak, aby došlo 
k riadnemu naplneniu Zmluvy. 

 
 
 
 
 



Článok III. 
Dodanie Programu 

 
3.1 Dňa 03. novembra 2014 bola medzi Poskytovateľom, spoločnosťou VNET a.s., so sídlom Nám. 

Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35845007 a Nadobúdateľom uzavretá Licenčná zmluva a zmluva 
o technickej podpore dodaného nástroja, na základe ktorej Poskytovateľ ako výlučný vlastník Programu 
a práv k nemu poskytol Nadobúdateľovi prístupové kódy k Programu (ďalej ako „Licenčná zmluva 
a zmluva o technickej podpore dodaného nástroja“). 

3.2 Nadobúdateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že má zabezpečený prístup k Programu a prístupové kódy 
k Programu. 

 
Článok IV. 

Udelenie Licencií a podmienky Licencií 
 

4.1 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie diela - Programu 
s označením KomposyT v zložení m7.siteLAB, m7.testLAB, eFront a SYSTÉM OMEGA, prostredníctvom 
poskytnutia všetkých licencií podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy (všetky licencie uvedené v prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy ďalej spoločne ďalej spoločne ako „Licencie“) za podmienok stanovených v Zmluve.  

4.2 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licencie výlučne na účel, ktorým je riadenie komplexného 
poradenského systému Nadobúdateľa v rámci realizácie národného projektu s názvom: „Komplexný 
poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ 
(ďalej ako „Projekt“). 

4.3 Nadobúdateľ v súlade s touto Zmluvou nie je oprávnený najmä, ale nielen, na: 
 

a) vyhotovenie rozmnoženiny Programu; 
b) verejné rozširovanie originálu Programu alebo rozmnoženiny Programu prevodom vlastníckeho 

práva, vypožičaním, nájmom; 
c) uvedenie Programu na verejnosti 

1. verejným vystavením originálu Programu alebo rozmnoženiny Programu, 
2. verejným vykonaním Programu, 
3. verejným prenosom Programu; 

d)  používanie Programu v rozpore s touto Zmluvou; 
e)  používanie Programu na iné účely ako je určené v tejto Zmluve. 
 

4.4 Rozsah Licencií: Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licencie v územne obmedzenom rozsahu – 
len pre územie Slovenskej republiky a vo vecne obmedzenom rozsahu a to výlučne na použitie 
Programu užívateľmi, školenie používania Programu a prezentáciu Programu v celkovom počte 2200 
ks, v skladbe podľa prílohy č.1 tejto zmluvy. Nadobúdateľ je oprávnený vykonávať školenia pre 
užívateľov Licencií, predmetom ktorých bude predovšetkým riadne užívanie Programu. 

4.5 Nadobúdateľ je oprávnený používať Program iba v súlade s jeho určením a za podmienok stanovených 
Zmluvou. 

4.6 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi na základe tejto Zmluvy Licencie ako nevýhradné.  
4.7 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licencie do 31.12.2020, pričom licenčné podmienky podľa tejto 

Zmluvy sa vzťahujú aj na obdobie užívania Programu od 01.11.2015 do dňa uzavretia tejto Zmluvy. 
4.8 Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Programu v rozsahu udelených 

Licencií len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. 
4.9 Nadobúdateľ môže Licencie postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Súhlas 

Poskytovateľa sa vyžaduje aj pri predaji podniku alebo časti podniku, ktorého súčasťou sú Licencie. 
 

Článok V. 
Odmena za Licencie  

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licencie bezodplatne. 
 
 
 
 



Článok VI. 
Doba trvania Zmluvy, možnosti jej ukončenia 

 
6.1   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31. decembra 2020.  
6.2  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa končí:  
 

a) uplynutím doby jej trvania,  
b) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v tejto písomnej dohode, pričom ak 

takýto deň nie je v dohode uvedený, končí sa Zmluvy v deň podpísania dohody oboma Zmluvnými 
stranami,  

c) odstúpením Poskytovateľa v prípade ak sa Nadobúdateľ dopustí porušenia akejkoľvek licenčnej 
podmienky a/alebo akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy.  

d) odstúpením Nadobúdateľa v prípade ak sa Poskytovateľ dopustí porušenia akejkoľvek licenčnej 
podmienky a/alebo akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy. 
  

6.3  Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené druhej Zmluvnej strane. Doručením odstúpenia 
druhej Zmluvnej strane, Zmluva zaniká v celom rozsahu. 

6.4 Ukončením Zmluvy zanikajú v celom rozsahu aj udelené Licencie.  
6.5 Zmluvné strany podpisom zmluvy berú na vedomie, že databáza ktorá vznikla použitím Programu je vo 

vlastníctve Nadobúdateľa a Poskytovateľ mu ju odovzdá alebo sprístupní spôsobom umožňujúcim  jej 
umiestnenie na zariadenie vo vlastníctve Nadobúdateľa, vo formáte SQL ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak, v lehote 14 dní po skončení Zmluvy. 

 
 
 

Článok VII. 
Dôvernosť informácií 

 
7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti 

s touto Zmluvou, sú dôvernými informáciami (ďalej len "Dôverné informácie"), o ktorých sú Zmluvné 
strany povinné zachovávať mlčanlivosť, ak ďalej nie je dohodnuté inak.  

7.2   Záväzok Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy nie je časovo obmedzený a trvá i po 
zániku tejto Zmluvy. 

7.3   Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
Zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným 
informáciám. Za tretie osoby sa nepovažujú členovia orgánov Zmluvných strán, zamestnanci Zmluvných 
strán, audítori alebo právni a iní poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených 
dôverných informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe Zmluvy alebo zákona. 

7.4   Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy sa nepovažuje ich 
poskytnutie príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu, použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych, rozhodcovských, 
správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj ich použitie, 
pokiaľ sa stali verejne známymi alebo zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

7.5   Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, 
najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zodpovedajúcim spôsobom sa zaväzujú zaviazať k ich dodržiavaniu aj svojich zamestnancov a tretie 
osoby podieľajúce sa na plnení tejto Zmluvy. 

 
Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
8.1   V prípade rozporu medzi Zmluvou a jej prílohami majú prednosť ustanovenia Zmluvy. V prípade rozporu 

medzi jednotlivými prílohami má prednosť príloha s nižším poradovým číslom. 
8.2  Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje písomne, a to 

poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou a to na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo 
osobne, ak nie je uvedené inak. Oznámenie a/alebo komunikácia sa považuje/ú za doručené/ú 



adresátovi, momentom ich doručenia. Ak adresát prevzatie oznámenia a/alebo komunikácie odmietne, 
považuje sa toto oznámenie a/alebo komunikácia za doručené/ú okamihom odmietnutia prevziať 
oznámenie a/alebo komunikáciu. Ak pošta alebo prevádzkovateľ kuriérskej služby oznámenie a/alebo 
komunikáciu vráti odosielateľovi ako nedoručenú/nedoručiteľnú, oznámenie a/alebo komunikácia sa 
považuje/ú za doručenú/é uplynutím 5 pracovných dní od jej/ich odoslania odosielateľom.  

8.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom jej zverejnenia podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. 

8.4 Práva  a povinnosti,  ktoré  nie  sú  v tejto  Zmluve  upravené,  sa  riadia  príslušnými ustanoveniami 
Autorského zákona a ďalšími všeobecne záväznými  právnymi predpismi SR. 

8.5 Ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude vyhlásené za neplatné, nezákonné alebo 
nevynútiteľné ako celok alebo len časť, na takéto ustanovenie alebo jeho časť sa bude prihliadať,  
ako  keby  nebolo  súčasťou  tejto  Zmluvy,  pričom  platnosť,  zákonnosť a vynútiteľnosť zvyšku 
tejto Zmluvy tým nebude dotknutá. 

8.6 Túto Zmluvu je možné meniť na základe dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme 
písomných dodatkov k tejto Zmluve podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami. 

8.7 Táto  Zmluva  je  vyhotovená  v  štyroch  rovnopisoch,  z ktorých  dva  rovnopisy  obdrží Poskytovateľ a 
dva rovnopisy Nadobúdateľ. 

8.8 Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  Zmluvu  uzatvorili  na  základe  slobodnej  vôle,  Zmluva nebola uzavretá 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu Zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. Prílohy uvedené  v tejto Zmluve  tvoria  jej  
neoddeliteľnú  súčasť  a Zmluvná  strana,  ktorá  ich predkladá, zodpovedá za to, že zodpovedajú 
originálnym dokladom. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa .........................    V Bratislave, dňa .........................   
 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________   
      Výskumný ústav detskej          M7 s.r.o. 
    psychológie a patopsychológie    Ing. Ľuboslav Janovec, konateľ 
 Mgr. Janette Motlová – riaditeľka     Poskytovateľ  
                Nadobúdateľ          

   
  



Príloha č.1 ku Licenčnej zmluve 
 
1. Skladba licencií a ich počty. 
 

 Moduly typ licencie počet licencií (ks) 

1 Diagnostický modul (API modul) používateľ 1 900 

2 Vzdelávací modul (LMS) používateľ 2 200 

3 Plánovací modul používateľ 1 913 

4 Modul manažmentu času (time manažment) používateľ 1 913 

5 Manažérsky modul používateľ 1 913 

6 Štatistický modul používateľ 13 

7 Modul riadenia dokumentov (DMS) používateľ 1 913 

 
Maximálny počet používateľov 2 220 ks 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


