
Rámcová zmluva 
uzatvorená podľa § 269 odsek 2 zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník (ďalej ako 

„Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Rámcová dohoda“) 

 
uzatvorená 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 „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:    Psychodiagnostika, a.s. 
Sídlo:     Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava 
IČO:     31 385 770 
DIČ:     20 20 30 41 32 
IČ DPH:     SK 20 20 30 41 32 
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I., 

oddiel Sa, vložka číslo 773/B 
Štatutárny orgán:   Ing. Iveta Černá – predseda predstavenstva 
Bankové spojenie:   ČSOB, a. s. 
IBAN:      
(ďalej ako „Dodávateľ“) 
(Nadobúdateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
 
 

Preambula  
 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom 
obstarávaní“) nakoľko ide o zákazku, z jedného zdroja a neexistuje  žiadna primeraná alternatíva 
alebo náhrada a chýbajúca súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného 
obstarávania (primerane použitý § 81 písm. b) bod 2  Zákona o verejnom obstarávaní). 

2. Dodávateľ podpisom Rámcovej dohody vyhlasuje, že: 
a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu 

tejto Rámcovej dohody; 
b) je v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ spôsobilý dodať predmet tejto Rámcovej 

dohody; 
c) predmet Rámcovej dohody je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, je 

schopný ho dodať v požadovanom čase, riadne, kompletne a na požadovanej odbornej 
úrovni v súlade s touto Rámcovou dohodou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
SR a EÚ.  

 
 
 
 
 



Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Rámcovej dohody 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 Dodávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené Rámcovou dohodou 
a je oprávnený túto Rámcovú dohodu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, najmä 
poskytnúť  Objednávateľovi všetky plnenia podľa Rámcovej dohody. 

1.3 Objednávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v Rámcovej 
dohode a je oprávnený túto Rámcovú dohodu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej 
obsiahnuté. 

 
Článok II. 

Predmet Rámcovej dohody 
 

2.1       Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávateľa udeliť Objednávateľovi súhlas na 
použitie diagnostických nástrojov, tak ako sú uvedené v  Prílohe č. 1 (Predmet plnenia 
Rámcovej dohody, ďalej ako “Predmet plnenia”), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej 
dohody. Zoznam, konkrétne označenie (názov) a súčasti z ktorých jednotlivé diagnostické 
nástroje pozostávajú sú uvedené v bode 3 Prílohy číslo 1 (spolu ďalej ako „Diagnostické 
nástroje“, jednotlivo „Diagnostický nástroj“). 

2.2      Objednávateľ je oprávnený Predmet plnenia  ďalej sprístupňovať v elektronickom prostredí 
oprávneným tretím stranám, t.j. psychológom,  špeciálnym pedagógom a ďalším odborným 
zamestnancom pre použitie v psychologickej, špeciálno-pedagogickej  odbornej činnosti, 
v rámci poradenskej ako aj výskumnej praxi pre deti a mládež, ako aj dospelých, ktorí sú 
odbornými partnermi Odberateľa, a ktorí disponujú legálne nadobudnutými pracovnými 
kompletmi jednotlivého Diagnostického nástroja v tlačenej podobe (forma ceruzka-papier), 
ktoré sú uvedené v priloženej tabuľke k jednotlivému Diagnostickému nástroju, v stĺpci 
„Súčasti Diagnostického nástroja“.     

 
 

Článok III. 
             Záväzky zmluvných strán 

 
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi odplatu za Predmet plnenia podľa podmienok 

a spôsobom uvedeným v Rámcovej dohode. 
3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť tak, aby došlo k riadnemu 

plneniu Rámcovej dohody.  
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet plnenia pre Diagnostické nástroje bude realizovaný na 

základe čiastkových kúpnych zmlúv, resp. objednávok, uzatvorených v súlade s touto 
Rámcovou dohodou. V čiastkovej kúpnej zmluve, resp. objednávke, si Zmluvné strany dohodnú 
počet a druh Predmetu plnenia k jednotlivým Diagnostickým nástrojom, uvedeného v Prílohe 
č.1.  V prípade, ak by sa Zmluvné strany chceli dohodnúť na inom spôsobe realizácie Predmetu 
plnenia, ako je ustanovený v Rámcovej dohode, uzavrú dodatok k Rámcovej dohode. 

3.4 Zmluvné strany sa ďalej dohodil, že Predmet plnenia k jednotlivým Diagnostickým nástrojom 
bude Objednávateľ poskytovať svojim odborným partnerom sprístupnením individuálneho 
(očíslovaného) Predmetu  plnenia k jednotlivému Diagnostickému nástroju vo forme e-
záznamových hárkov. Ide výlučne o tých odborných partnerov, ktorí vlastnia legálne 
nadobudnutý pracovný komplet jednotlivého Diagnostického nástroja v tlačenej podobe 



(forma ceruzka-papier), ktoré sú uvedené v Prílohe č.1, stĺpci „Súčasti Diagnostického 
nástroja“. Zoznam týchto odborných partnerov je uvedený v Prílohe č. 2 Odborní partneri 
VÚDPaP tejto Rámcovej dohody.  

3.5       Odberateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak jeho odborný partner nevlastní legálne nadobudnutý 
pracovný komplet jednotlivého Diagnostického nástroja v tlačenej podobe (forma ceruzka-
papier), ktoré sú uvedené v Prílohe č.1, stĺpci „Súčasti Diagnostického nástroja“, nesprístupní 
takémuto partnerovi žiadnu Súčasť Diagnostického nástroja uvedeného v Prílohe č.1.  
v elektronickej forme až  do doby, kým si ho legálne zaobstará u Dodávateľa. 

3.6 Zmluvné strany podpisom Rámcovej dohody berú na vedomie, že Objednávateľ môže 
realizovať ďalšie použitie Predmetu plnenia v súlade s čl. IV ods.4.4 písm. a) Rámcovej dohody. 

 
Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 
 
4.1 Finančný limit za Predmet plnenia bol stanovený dohodou Zmluvných strán v súlade so 

zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č.18/1996 Z . z. na sumu 13.000,- EUR bez DPH, t. j. 14.300,- EUR s DPH vo výške 10%. Zmluvné 
strany sa ďalej dohodli, že jednotková cena za Predmet plnenia je 2,- EUR bez DPH, t. j. 2,20 
EUR s DPH vo výške 10%.      

4.2 Finančný limit dohodnutý podľa odseku 4.1  je konečný a platný po celú dobu trvania Rámcovej 
dohody. V prípade zmeny sadzby DPH je možné upraviť dodatkom k Rámcovej dohode len 
jednotkovú cenu za Predmet plnenia, pričom finančný limit zostáva nezmenený. V jednotkovej  
cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Dodávateľa vynaložené v súvislosti s  plnením jeho 
povinností v súlade s Rámcovou dohodou.  

4.3 Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Predmet plnenia bude uhrádzaná na základe 

Dodávateľom vystavených faktúr nasledovne: 
a) Prvú faktúru za Predmet plnenia Dodávateľ vystaví na základe prvej čiastkovej kúpnej 
zmluvy, resp. objednávky, ktorú Objednávateľ realizuje v ľubovoľný deň od nadobudnutia 
účinnosti predmetnej Rámcovej dohody. Splatnosť prvej faktúry je 30 dní. Objednávateľ sa 
zaväzuje uhradiť prvú faktúru v lehote jej splatnosti vzhľadom na získanie oprávnenia na ďalšie 
použitie Predmetu plnenia uvedeného v Prílohe č.1. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že do 
doby uhradenia prvej faktúry nebude poskytovať Predmet plnenia svojim odborným 
partnerom; 
b) Ďalšie faktúry za Predmet plnenia je Dodávateľ oprávnený vystaviť na základe ďalších 
čiastkových kúpnych zmlúv, resp. objednávok.  Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry druhej Zmluvnej strane. Fakturované sumy sa považujú za uhradené dňom ich 
odpísania z účtu Zmluvnej strany realizujúcej úhradu faktúry. 

4.5 Faktúry podľa Rámcovej dohody musia obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych  
predpisov SR, špecifikáciu fakturovaných položiek, špecifikáciu fakturovanej sumy a musia byť 
vystavené v súlade s touto Rámcovou dohodou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
všetky náležitosti a prílohy v zmysle platných právnych predpisov a tejto  Rámcovej dohody, je 
Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na prepracovanie alebo doplnenie v lehote 
splatnosti faktúry. Dodávateľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú, resp. doplnenú faktúru 
vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Dňom doručenia opravenej a úplnej faktúry 
začne plynúť nová lehota splatnosti. Po dobu vybavovania reklamácie faktúry nie je 
Objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy a Dodávateľ nemá nárok na úhradu 
úroku z omeškania podľa tejto  Rámcovej dohody. 

4.6 V zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 
ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov vznikne po zriadení fakturačného 
systému povinnosť prijímať a vydávať zaručené elektronické faktúry. 

 



Článok V. 
Oprávnenie na  Predmet plnenia 

 
5.1 Dodávateľ prostredníctvom Rámcovej dohody udeľuje Objednávateľovi svoj jasný a 

neodvolateľný súhlas na použitie a poskytnutie Predmetu plnenia v súlade s Prílohou č.1 
Objednávateľom a  odborným partnerom Objednávateľa.  

5.2 Dodávateľ prehlasuje, že k Diagnostickým nástrojom, ktoré boli zhotovené prostredníctvom 
tretích osôb, t. j. autorov, disponuje všetkými príslušnými autorskými právami od týchto 
autorov, ktoré mu umožňujú riadne plnenie Predmetu plnenia. 

5.3 Dodávateľ prehlasuje, že  v súlade so získanými  autorskými právami na jednotlivé diagnostické 
nástroje od autorov je oprávnený tieto poskytnúť na ďalšie použitie Objednávateľovi v rozsahu 
a spôsobom stanoveným touto Rámcovou dohodou. 

5.4 Predmet plnenia je Odberateľ oprávnený použiť v  rozsahu a za podmienok vymedzených 
Rámcovou dohodou a len  na území Slovenskej republiky.  

5.5 Dodávateľ prehlasuje skutočnosť, že zabezpečil na vlastné náklady vysporiadanie všetkých 
autorsko-právnych alebo iných nárokov tretích osôb, t. j. autorov a zodpovedá za vzniknutú 
škodu v prípade, ak dôjde k porušeniu týchto práv zo strany  Dodávateľa. 

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že Predmet plnenia použije výhradne v súlade s podmienkami, 
vymedzenými Rámcovou dohodou a zodpovedá za vzniknutú škodu v prípade, že dôjde 
k porušeniu zmluvne dohodnutých podmienok zo strany Objednávateľa. 

5.7 Objednávateľ je oprávnený vykonávať školenia pre neobmedzený počet osôb, predmetom 

ktorých bude predovšetkým, ale nie výlučne, riadne využívanie Diagnostických nástrojov. 
 
 

Článok VI. 
Doba trvania Zmluvy, možnosti jej ukončenia 

 
6.1  Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2023 alebo do vyčerpania 

finančného limitu podľa odseku 4.1 Rámcovej dohody. 
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Rámcová dohoda končí:  

a) uplynutím doby jej trvania;  
b) písomne uzatvorenou dohodou Zmluvných strán  
c) odstúpením zo strany Dodávateľa v prípade, ak sa Objednávateľ dopustí porušenia 

akejkoľvek zmluvnej podmienky  
d) odstúpením zo strany Objednávateľa v prípade, ak sa Dodávateľ dopustí porušenia 

akejkoľvek zmluvnej podmienky; 
e) vyčerpaním finančného limitu podľa odseku 4.1 Rámcovej dohody 

6.3 Odstúpenie od Rámcovej dohody musí byť v písomnej forme a musí byť doručené druhej 
Zmluvnej strane. Doručením odstúpenia druhej Zmluvnej strane Rámcová dohoda zaniká 
v celom rozsahu. 

6.4    Zmluvné strany podpisom zmluvy berú na vedomie, že databáza, ktorá vznikla použitím 
Diagnostických nástrojov je vo vlastníctve Objednávateľa.  

 
Článok VII. 

Dôvernosť informácií 
 

7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa dozvedeli 
v súvislosti s touto Rámcovou dohodou, 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 Rámcovej dohody nie je časovo 
obmedzený a trvá i po zániku tejto Rámcovej dohody. 



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 
Rámcovej dohody alebo zákona. 

7.4  Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Rámcovej dohody 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 Rámcovej dohody, ako aj ich použitie, pokiaľ sa stali verejne známymi 
alebo zverejnenie tejto Rámcovej dohody 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 Rámcovej dohody. 

7.6  Dodávateľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s Objednávateľom ako príspevkovou 
organizáciou, ktorá v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem 
nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali 
za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 
Objednávateľa a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti verejnej správy pre občanov a 
kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so 
zverejnením Rámcovej dohody, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to 
v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia Zmluvných strán, fakturačné údaje, a iné), na 
internetovej stránke Objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov 
a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad 
a bez časového obmedzenia. 

 
 

Článok VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
8.1  V prípade rozporu medzi Rámcovou dohodou a jej prílohami majú prednosť ustanovenia 

Rámcovej dohody. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami má prednosť príloha 
s nižším poradovým číslom. 

8.2  Všetky oznámenia a celá komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa uskutočňuje písomne, a 
to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou a to na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy 
alebo osobne, prípadne v elektronickej forme, 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 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 



Úradom vlády Slovenskej republiky  Objednávateľom v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 

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

8.5 Ak akékoľvek ustanovenie tejto Rámcovej dohody 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  Rámcovej dohody,  pričom  platnosť,  
zákonnosť a vynútiteľnosť zvyšku tejto Rámcovej dohody tým nebude dotknutá. 

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

8.7 Táto  Rámcová dohoda  je  vyhotovená  v  štyroch  rovnopisoch,  z ktorých  dva  rovnopisy  
obdrží  Dodávateľ a dva rovnopisy Objednávateľ. 

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

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

  
 

 

 

 

 

______________________________       ______________________________ 
                     Za Objednávateľa                                                          Za Dodávateľa 
                         Mgr. Janette Motlová                                                       Ing. Iveta Černá 
                                    riaditeľka                                                       predsedníčka predstavenstva 

 
 


