
 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 

VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 

odbor pre verejné obstarávanie 

              

 Záujemcovia 

     

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

2016-10536/6309:2-64AA Ing. Marta Poláková/480 11.2.2016 

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky „Produkcia TV spotu 

OP Val“ s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom prieskumu trhu. 

 

Základné informácie potrebné pre predloženie cenovej ponuky, opis predmetu zákazky, 

návrh zmluvy a návrh na plnenie kritérií sú uvedené v prílohách ku tejto žiadosti. Pre daný účel 

sme si dovolili osloviť Vašu spoločnosť so žiadosťou o poskytnutie cenovej ponuky. 

 

Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber 

dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto informácií nebude 

zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich 

vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Zaslanie cenovej 

ponuky tvorí podklad pre verejného obstarávateľa a nezakladá pre poskytovateľa cenovej ponuky 

žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na uvedený predmet zákazky. 

 

 Cenovú ponuku za Vašu spoločnosť je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na 

adresu: marta.polakova@minedu.sk alebo v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným 

doručovateľským subjektom v lehote do 19.2.2016 do 12:00 hod na formulári „Návrh na plnenie 

kritérií“, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto žiadosti. Po tomto termíne nebudú zaslané cenové 

ponuky predmetom vyhodnocovania v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa.  

  

S pozdravom                     

 

Ing. Vlasta Ajpeková 

riaditeľka odboru 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Základné informácie pre vypracovanie cenovej ponuky 

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3: Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 4: Návrh zmluvy 
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Príloha č. 1 žiadosti 

 
 

Základné informácie pre vypracovanie cenovej ponuky 

 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 IČO:  00164381 

 DIČ:  2020798725 

 

2. Kontaktné údaje 

Ing. Marta Poláková 

 Tel: +421 2 5937 4480 

 Mobil: +421 905 966 429  

 marta.polakova@minedu.sk  

 

3. Názov predmetu zákazky:  

„Produkcia TV spotu OP Val“ 

 

4. Druh zákazky: 

 Zákazka na poskytnutie služieb podľa § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

5. Opis predmetu zákazky:  

Výroba a dodávka 30-sekundového TV spotu spoločne s jeho troma modifikáciami na 

propagáciu Operačného programu Výskum a inovácie. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.3.  

 

6. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV)    

92111200-4 Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov 

a videozáznamov 

 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania:  
 

 Predpokladaná hodnota zákazky: 18 630,00 € bez DPH  

   

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 
 NIE  

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 NIE 
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10. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky/ objednávka:  

Zmluva o dielo 

 

11. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

12. Termín dodania predmetu zákazky: poskytovania služby 

Do dodania predmetu zmluvy o dielo, resp. do 60 pracovných dní od vystavenia 

objednávky v zmysle účinnej zmluvy o dielo 

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

13.1. Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ 

13.2.  Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 

 

14. Podmienky účasti uchádzačov:  

1/ v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní požaduje predloženie 

originálneho vyhotovenia dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (v prípade 

zaslania ponuky elektronicky sa požaduje sken originálnych dokladov alebo ich úradne 

osvedčených kópií) uchádzačom, že je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k 

jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku   

 

15. Lehota, miesto a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

15.1. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa 19.2.2016 do 12:00 hod. 

15.2. Cenová ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. 

15.3. Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného a podpísaného tlačiva: 

„Návrh na plnenie kritérií“ uvedeného v prílohe č. 2 žiadosti a to na celý predmet 

zákazky podľa opisu predmetu zákazky. Obsah ponuky je stanovený v bode 15.5 tejto 

prílohy k žiadosti. 

15.4. Cenová ponuka sa doručuje:  

emailom na adresu marta.polakova@minedu.sk s označením predmetu emailu 

„Produkcia TV spotu OP Val“ ako sken podpísaného originálu alebo v listinnej 

podobe osobne do podateľne, poštovou prepravou alebo iným doručovateľským 

subjektom v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž NEOTVÁRAŤ „Produkcia TV 

spotu OP Val“ 

 na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  

 Odbor pre verejné obstarávanie, Stromová 1, 813 30 Bratislava  

 

15.5 Obsah ponuky 

 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, 

 Vyplnený a podpísaný formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v prílohe č. 2 

tejto žiadosti. 

 Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy uvedený v prílohe č. 4 tejto žiadosti  

 

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena. 
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17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

17.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí  ponuky v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk. 

17.2 Všetci uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

17.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, resp. budú vyššie 

ako predpokladaná hodnota zákazky. 

17.4 Verejný obstarávateľ si taktiež vyhradzuje právo postupovať podľa § 45 ods. 9 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

17.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 žiadosti 

 
 

Návrh na plnenie kritérií  

„Produkcia TV spotu OP Val“ 

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní stanovuje 

kritérium pre vyhodnocovanie ponúk uchádzačov: najnižšiu cenu. 

Obchodné meno, názov uchádzača:  

Adresa, sídlo:     

IČO:      

DIČ alebo IČ DPH:   

Konateľ: 

 

Názov položky Návrh na plnenie kritéria 

Cena celkom za poskytnutie služby podľa opisu predmetu 

zákazky v EUR bez DPH 
 

Výška DPH  20% v EUR    

Cena celkom za poskytnutie služby podľa opisu predmetu 

zákazky v EUR s DPH 
 

Som platcom DPH (nesprávne preškrtnúť) ANO / NIE 

 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby podľa opisu predmetu 

zákazky. 

 Ceny uvádzať v EUR, na dve desatinné miesta. 

 Zároveň vyhlasujem, že návrh na plnenie kritéria „Cena celkom za poskytnutie služby 

podľa opisu predmetu zákazky“ je konečná a obsahuje všetky výdavky uchádzača 

spojené s poskytnutím služby. 

 

V _______________________dňa _______________________ 

     

 

 

      ______________________________ 

Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača
1
 

                                                           
1
 Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnená určená osoba 



 

 

 

Príloha č. 3 Podrobný opis predmetu zákazky 

 

 

Produkcia TV spotu OP VaI 

 

Predmetom zákazky je kreatívna produkcia televízneho spotu zameraného na informovanie 

verejnosti o operačnom programe Výskum a inovácie, z ktorého sa budú v programovom období 

2014-2020 podporovať projekty zamerané na zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému 

výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo 

udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti, spoločne s jeho následnými modifikáciami. 

Komplexná produkcia jedného hlavného animovaného TV spotu s jeho 3 ďalšími 

modifikáciami, t.j. celkovo 4 verzie spotu vrátane všetkých prípravných, produkčných 

a postprodukčných prác (ako napr. grafická výroba a animácia, zvukovýroba až po výstup podľa 

požiadavky) v dĺžke trvania Hlavný spot: 30 sekúnd a Modifikácie hlavného spotu: (3 x 30 

sekúnd) 

Výroba a dodanie spotov zahŕňa: 

o Zhotoviteľ spracuje námet TV spotov do podoby scenára a storyboardu. Storyboardom sa 

rozumie rozkreslený návrh kľúčových scén TV spotu s vyjadrením vizuálneho zámeru a 

vizuálnej realizácie pohľadu režiséra spotu, obsahuje minimálne 5 kľúčových záberov 

spotu, packshot, umiestnenie a vizuálne zobrazenie povinných identifikačných prvkov 

komunikácie definovaných v dizajn manuáli OP VaI, 

o Vytvorenie štyroch animovaných reklamných spotov OP VaI s možnosťou využitia 3D 

animovanej grafiky, 

o Editácia materiálu 30 sekúnd trvajúce spoty, postprodukcia, zvukovýroba a finálny mix, 

nahovorenie voice over profesionálnym speakrom v slovenskom jazyku a vyhotovenie 

v mutáciách bez zvuku s titulkami, 

o Ruchy k spotom – hudba, ruchy v závislosti od scenára spotu, 

o Dodanie každého spotu na samostatnom nosiči vhodnom na vysielanie v televízii a na 

DVD, 

o Dielo musí spĺňať prísne kritéria produkcie – formát 16:9, digitálny záznam v HD kvalite, 

dvojkanálový zvuk, digitálna postprodukcia, grafické úpravy postprodukciou, rozlíšenie 

primerané pre projekciu. 

 

Požadovaným výstupom je finálna verzia animovaného TV spotu (obraz + zvuk) vrátane 

všetkých troch modifikácií, dodaných vo vysielacom formáte v zmysle špecifikácie požadovanej 

vysielateľom/vysielateľmi. 

Verejný obstarávateľ môže požadovať dodanie úpravy jednotlivých výstupov (napr. 

skrátenie spotu, otitulkovanie). Každá verzia musí byť okrem formátu podľa špecifikácie 

vysielateľa dodaná aj v ďalších formátoch pre ich umiestnenie na web, on-line televízie, plátna, 

atď., a taktiež na DVD (v príslušnom formáte na prehliadanie v počítači, DVD prehrávači a iných 

zariadeniach), podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Dodávateľ je povinný jednotlivé 

výstupy dodať v dohodnutom čase. Zhotoviteľ dodá každý spot aj v mutácii bez zvuku, s titulkami 

pre využitie na verejných prezentačných displejoch, na základe písomnej objednávky 

objednávateľa. 

Pri hlasovom kastingu požadujeme na výber min. 5 ženských a 5 mužských hlasov, 

z ktorých bude vybratý 1 hlas, buď ženský alebo mužský. 

Každá jedna fáza v procese produkcie musí byť schválená verejným obstarávateľom. Ak 

verejný obstarávateľ neschváli dodaný hlavný výstup z akejkoľvek časti procesu produkcie, 

dodávateľ zabezpečí  upravený výstup podľa požiadaviek verejného obstarávateľa najneskôr do 3 

pracovných dní. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo účasti na výrobe osobne, a to určenou zodpovednou 

osobou, resp. osobami. 



 

 

 

Náležitostí hlavného televízneho spotu a jeho modifikácií:  

Spoty budú vychádzať z rovnakého komunikačného a vizuálneho konceptu, s rovnakou 

základnou ideou, smerodajný bude hlavný spot určený pre celoslovenské využitie a modifikácie 

budú z neho vychádzať.  

Hlavný televízny spot má dĺžku 30 sekúnd. Jedná sa o 3D animáciu, ktorú vystihuje 

prostredie s prvkami vesmíru, inovatívnych/technologických prvkov či abstraktu, prípadne aj ich 

kombinácií. Z pútavej animácie sa textovou formou dynamicky vynárajú hlavné odkazy a slogany 

operačného programu spojené s výskumom, vedou, technologickým rozvojom, inováciami či 

konkurencieschopnosťou. Cieľom spotu je predovšetkým poukázať na oblasti podpory, ako je 

zapamätanie si značky – v tomto prípade loga operačného programu Výskum a inovácie. 

Nevyhnutnou súčasťou spotu je odkomunikovanie podpory zo štrukturálnych fondov (v zmysle 

Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP VaI) a vznik nového webového sídla operačného 

programu dostupného na www.opvai.sk. TV spot bude sprevádzať vybraný ženský, resp. mužský 

hlas. Spot musí byť podfarbený príjemnou pozitívnou hudbou. 

Modifikácie hlavného televízneho spotu (3 x 30 s) – úpravy a doplnenie hlavnej 3D 

animácie (úpravy textov, prípadne doplnenie grafických prvkov) a s tým súvisiacej úpravy zvuku 

(nahratý hlas, hudba), na základe dodatočných kreatívnych návrhov zo strany dodávateľa. 

 

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady na výrobu vrátane všetkých autorských práv 

(animácie, hudba, hlasy, fotografie a iné). 

Predpokladaný čas realizácie zákazky: 

 Hlavný spot do 30 kalendárnych dní od vystavenia objednávky. 

 Modifikácie hlavného spotu do 30 kalendárnych dní od dodania hlavného spotu. 
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Príloha č. 4 žiadosti 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v zmysle  § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov ako výsledok postupu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“ a „Zmluva“) 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

 Slovenskej republiky 

Sídlo: Stromová 1, 813 30   Bratislava 

IČO:  00164381 

DIČ: 2023106679 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu v tvare IBAN:            SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

V zastúpení: Norbert Molnár, vedúci služobného úradu 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

2. Zhotoviteľ:  

Sídlo:  

Zapísaný:  

IČO:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie :  

Číslo účtu v tvare IBAN:  

V zastúpení:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(ďalej tiež individuálne „zmluvná strana“, spoločne „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. II. 

Preambula 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ vyhlasujú, že vzhľadom k tomu, že Objednávateľ požaduje vykonanie 

predmetu Zákazky a  Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, pričom 

disponuje praktickými skúsenosťami týkajúcimi sa predmetu Zákazky a má oprávnenie na 



 

 

 

vykonávanie predmetu Zákazky, disponuje odborným, personálnym a materiálnym potenciálom 

na vykonanie predmetu Zákazky a spĺňa všetky predpoklady na vykonanie požadovaného 

predmetu Zákazky, uzatvárajú medzi sebou túto Zmluvu, a to za podmienok ďalej uvedených. 

 

Čl. III.  

Predmet zmluvy  

 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa vyrobiť a dodať 30-sekundový TV 

spot spoločne s jeho troma modifikáciami na propagáciu Operačného programu Výskum a 

inovácie (ďalej len „OP VaI“) v slovenskom jazyku, z toho jeden spot hlavný a tri spoty ako 

jeho – modifikované verzie v zmysle Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ dodá každý spot aj v mutácii bez zvuku, s titulkami pre využitie na 

verejných prezentačných displejoch (ďalej tiež „dielo“ alebo „spot“), na základe písomnej 

objednávky objednávateľa.  

2. Spoty budú vychádzať z rovnakého komunikačného a vizuálneho konceptu, s rovnakou 

základnou ideou, smerodajný bude hlavný spot určený pre celoslovenské využitie a modifikácie 

budú z neho vychádzať.  

3. Výroba a dodanie spotov podľa bodu 1 a 2 zahŕňa najmä: 

3.1. Zhotoviteľ spracuje námet TV spotov do podoby scenára a storyboardu. Storyboardom sa 

rozumie rozkreslený návrh kľúčových scén TV spotu s vyjadrením vizuálneho zámeru a 

vizuálnej realizácie pohľadu režiséra spotu, obsahuje minimálne 5 kľúčových záberov 

spotu, packshot, umiestnenie a vizuálne zobrazenie povinných identifikačných prvkov 

komunikácie definovaných v dizajn manuáli OP VaI, 

3.2. Vytvorenie štyroch animovaných reklamných spotov OP VaI s možnosťou využitia 3D 

animovanej grafiky, 

3.3. Editácia materiálu 30 sekúnd trvajúce spoty, postprodukcia, zvukovýroba a finálny mix, 

nahovorenie voice over profesionálnym speakrom v slovenskom jazyku a vyhotovenie 

v mutáciách bez zvuku s titulkami, 

3.4. Ruchy k spotom – hudba, ruchy v závislosti od scenára spotu, 

3.5. Dodanie každého spotu na samostatnom nosiči vhodnom na vysielanie v televízii a na 

DVD, 

3.6. Dielo musí spĺňať prísne kritéria produkcie – formát 16:9, digitálny záznam v HD kvalite, 

dvojkanálový zvuk, digitálna postprodukcia, grafické úpravy postprodukciou, rozlíšenie 

primerané pre projekciu. 

4. Predmet zmluvy predstavuje dielo chránené ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 

neskorších predpisov.  

5. Dielo sa stáva majetkom objednávateľa, ktorý má výhradné právo na jeho ďalšie použitie 

v súlade s licenčnou zmluvou, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ dodá dielo v 

otvorenom formáte, aby s ním mohol objednávateľ v prípade potreby v budúcnosti ďalej 

pracovať.  

 

 

Čl. IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

1.1 vykonať dielo, ktoré tvorí predmet tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo v dohodnutom čase a poskytnúť objednávateľovi súhlas na jeho použitie v 

súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,  



 

 

 

1.2 vykonať dielo samostatne podľa požiadaviek a podmienok objednávateľa uvedených 

v tejto zmluve a bližšie špecifikovaných v objednávke tak, aby malo všetky vlastnosti 

vymienené objednávateľom,  

1.3 umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu počas zhotovovania diela a bez zbytočného 

odkladu odstrániť vady zistené touto kontrolou,  

1.4 zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s plnením predmetu zmluvy, a to aj po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy,  

1.5 nesprístupniť informácie získané v súvislosti s vykonávaním diela tretím osobám, ani ich 

inak použiť bez písomného súhlasu objednávateľa.  

1.6 odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi včas a na dohodnutom mieste, prostredníctvom 

akceptačných protokolov podpísaných oprávnenou osobou, ktorý je prílohou č. 1 tejto 

zmluvy, v súlade s článkom V. zmluvy,  

1.7 odstrániť vady diela za ktoré zodpovedá bez zbytočného odkladu,  

1.8 strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s plnením Zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a rozhodnutia o schválení žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok a oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a Európskej únie. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.1 vystaviť objednávku podľa článku III. bod 1 tejto zmluvy a doručiť ju zhotoviteľovi,  

2.2 poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť a všetky informácie potrebné na zhotovenie diela,  

2.3 upozorniť zhotoviteľa, že dielo vykonáva v rozpore so svojimi povinnosťami a dožadovať 

sa odstránenia vád vzniknutých vadným vykonávaním diela,  

2.4 určiť osobu na účely plnenia svojho záväzku podľa bodu 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 a 2.6 tohto 

článku a súčasne oznámiť zhotoviteľovi do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy potrebné 

kontaktné údaje tejto osoby,  

2.5 prevziať riadne a včas vykonané dielo podľa tejto zmluvy prostredníctvom akceptačných 

protokolov podpísaných oprávnenou osobou. Vzor akceptačného protokolu je prílohou č. 1 

tejto zmluvy, v súlade s článkom V. zmluvy,  

2.6 upozorniť zhotoviteľa, že vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve a 

požadovať odstránenie vád,  

2.7 zaplatiť dohodnutú cenu za riadne zhotovenie diela, podľa dohodnutých platobných 

podmienok.  

 

 

 

Čl. V.  

Čas, miesto a spôsob plnenia 

  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi Hlavný spot v lehote do 30 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia objednávky objednávateľa. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje, že Modifikácie 

hlavného spotu dodá v lehote do 30 kalendárnych dní od dodania hlavného spotu.  

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že neodovzdá dielo v lehotách stanovených v bode 1 

tohto článku, objednávateľ nemá záujem na ďalšom plnení zmluvy a takéto omeškanie 



 

 

 

zhotoviteľa bude považované za podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti oprávňujúce 

objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.  

3. Dodržanie lehôt plnenia podľa bodu 1 tohto článku je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s 

poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 

povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutých lehotách a lehoty plnenia sa predlžujú o dobu 

trvania omeškania objednávateľa s poskytnutím takéhoto spolupôsobenia.  

4. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa tejto zmluvy v mieste plnenia, ktorým 

je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30   Bratislava. 

5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zhotovené dielo formou akceptačných protokolov 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Odovzdanie bude realizované 

v dvoch fázach. Po dodaní Hlavného spotu a po dodaní Modifikácií hlavného spotu v zmysle 

lehôt uvedených v bode 1 tohto článku. V akceptačných protokoloch zhotoviteľ uvedie najmä 

podrobnú špecifikáciu úkonov vykonaných v súvislosti s uskutočnením predmetu plnenia - 

Hlavného spotu a Modifikácií hlavného spotu.  

6. Objednávateľ podpisom akceptačných protokolov potvrdí riadne a včasné dodanie predmetu 

plnenia podľa tejto zmluvy - Hlavného spotu a Modifikácií hlavného spotu. V prípade, že 

zhotoviteľom dodaný predmet plnenia má vady, objednávateľ zaznamená zistené vady v bode 2 

písomného vyhotovenia akceptačného protokolu. Zhotoviteľ odstráni zistené vady 

bezodkladne, najneskôr však v lehote do 10 dní odo dňa ich zaznamenania v písomnom 

vyhotovení akceptačného protokolu. V takomto prípade sa považuje predmet plnenia za riadne 

dodaný po odstránení zistených vád zhotoviteľom a to podpisom akceptačného protokolu 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v bode 3 akceptačného protokolu.  

7. Neodstránenie vád predmetu plnenia v lehote podľa bodu 6 tohto článku sa bude považovať za 

podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom.  

8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania akceptačného protokolu 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

Čl. VI.  

Zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že má všetky vlastnosti 

vymienené objednávateľom.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinnosti.  

3. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistil. 

Zhotoviteľ odstráni zistené vady bezodkladne, najneskôr však v lehote do 10 dní odo dňa ich 

oznámenia objednávateľom. Ak objednávateľ zistí, že vykonané dielo nezodpovedá výsledku 

určenému v zmluve už pri preberaní diela, uplatní postup podľa ust. článku V. bod 6 tejto 

zmluvy.  

4. Ak zhotoviteľ diela v lehote uvedenej v bode 3 tohto článku vady neodstráni, považuje sa to za 

podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

 

Čl. VII.  

Cena a platobné podmienky  

 

1. Cena za predmet zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v 

znení neskorších predpisov vo výške ……….,- EUR bez DPH (slovom: …………eur bez 

DPH), t.j. ……….,- EUR s DPH (slovom: ………. Eur s DPH) pričom táto suma predstavuje 

celkovú a konečnú zmluvnú cenu.  



 

 

 

2. Zhotoviteľ si v súvislosti s predmetom tejto zmluvy nebude uplatňovať náhradu žiadnych 

ďalších nákladov.  

3. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po riadnom splnení 

predmetu zmluvy a jeho odovzdaní objednávateľovi prostredníctvom akceptačných protokolov, 

v súlade s článkom V. zmluvy. Dňom podpisu uvedeným v bode 1 resp. bode 3 akceptačných 

protokolov oprávneným zástupcom objednávateľa vzniká zhotoviteľovi právo predložiť 

objednávateľovi faktúru za plnenie predmetu zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je povinný zaslať ním vystavenú faktúru na adresu Objednávateľa uvedenú v tejto 

Zmluve, resp. podať faktúru do podateľne Objednávateľa. Uvedený daňový doklad musí 

obsahovať všetky požadované náležitosti v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. Faktúra zhotoviteľa musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia § 

10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Na finančné prostriedky zaplatené objednávateľom  sa vzťahuje zákon č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena za predmet plnenia je prostriedkom vyplateným zo 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a fondov Európskej únie. Na použitie týchto 

prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia 

alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 502/2001 Z. z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 

440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). Za správne 

vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

5. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

6. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia a požiadať o jej opravu príp. 

doplnenie chýbajúcich náležitostí. Plynutie lehoty splatnosti sa v tomto prípade preruší a nová 

lehota splatnosti začne opätovne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

7. Faktúra bude preplatená výhradne prevodným príkazom na bankový účet zhotoviteľa uvedený 

na faktúre. Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu v celosti, po splnení predmetu zmluvy, bez 

poskytnutia zálohy. Súčasťou faktúry budú aj písomné akceptačné protokoly podpísané 

oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.  

 

Čl. VIII. 

Omeškanie 

 

1. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať Dielo v lehotách 

stanovených v článku V. tejto Zmluvy, t.j. ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dodaním akéhokoľvek 

výstupu, jeho modifikácie podľa požiadaviek Objednávateľa alebo s dodaním akéhokoľvek 

výstupu podľa tejto Zmluvy do médií podľa požiadaviek Objednávateľa, pričom toto 

omeškanie nie je spôsobené konaním alebo nekonaním Objednávateľa, je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela, s 

vykonaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý, aj začatý deň omeškania. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej 

výzvy Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov k vykonaniu 

úhrady.  

3. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknuté právo Objednávateľa 

na náhradu škody v plnom rozsahu a tiež nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa splniť si svoje 

záväzky z tejto Zmluvy, ktorých splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou. 

4. V prípade, ak na strane niektorej zo zmluvných strán nastanú okolnosti, pre ktoré nie je druhá 

zmluvná strana objektívne schopná plniť si svoje zmluvné povinnosti (napr. vyššia moc), 

nemôže byť táto skutočnosť v neprospech tej zmluvnej strany, ktorej tieto skutočnosti bránia v 

plnení si zmluvných povinností. Zmluvná strana, na strane ktorej nastanú okolnosti, pre ktoré 



 

 

 

nie je objektívne schopná plniť si svoje zmluvné povinnosti, je povinná bezodkladne o tejto 

skutočnosti informovať druhú zmluvnú stranu. 

5. V prípade, ak Objednávateľ nezaplatí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo alebo jej príslušnú časť 

fakturovanú Zhotoviteľom v súlade s touto Zmluvou riadne a včas, vznikne Zhotoviteľovi voči 

Objednávateľovi nárok na úroky z omeškania v súlade s nariadením vlády Slovenskej 

republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka 

v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z.z.. Zaplatením úrokov z 

omeškania nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na náhradu spôsobenej škody. 

 

Čl. IX.  

Zánik zmluvy 

  

1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo odstúpením od zmluvy 

niektorej zo zmluvných strán.  

2. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy bude sa to 

považovať za podstatné porušenie zmluvy, na základe čoho je objednávateľ oprávnený od tejto 

zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi cenu za predmet zmluvy v 

lehote splatnosti faktúry podľa ustanovení článkom VII. zmluvy, bude sa to považovať za 

podstatné porušenie zmluvy, na základe čoho je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo 

meniť bez súhlasu druhej zmluvnej strany.  

4. V prípade odstúpenia od zmluvy pre omeškanie zhotoviteľa podľa bodu článku V. bod 2 tejto 

zmluvy nastanú účinky odstúpenia od zmluvy dňom nasledujúcim po uplynutí ktorejkoľvek z 

lehôt na dodanie predmetu plnenia podľa článku V. bod 1, v súlade s ustanoveniami článku V. 

bod 3 tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy pre omeškanie objednávateľa podľa bodu 

2 tohto článku, nastanú účinky odstúpenia od zmluvy dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty 

splatnosti faktúry určenej podľa článku VII. tejto zmluvy.  

5. Odstúpenie od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.  

6. Odstúpenie od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na adresu 

sídla zmluvnej strany. V prípade neúspešného doručenia uvedených písomností doručenou 

listovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho 

doručenia. Písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne 

prevziať. 

 

Čl. X.  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia predmetu zmluvy a Licenčná 

zmluva o použití diela (licenčná zmluva), ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, na obdobie 

trvania licencie podľa článku II. bod 2 licenčnej zmluvy.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou 

zmluvou podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých pre objednávateľa sú určené 

4 (štyri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.  

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami schválenými a 

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  



 

 

 

5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení uzavrieť túto zmluvu v mene zmluvnej 

strany, ktorú zastupujú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

7. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:  

- Príloha č. 1: Akceptačný protokol  

- Príloha č. 2: Licenčná zmluva o použití diela.  

- Príloha č. 3: Opis predmetu zákazky 

 

 

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

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

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

     Norbert Molnár    . 

               vedúci služobného úradu  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

 Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1 

 

AKCEPTAČNÝ PROTOKOL 

 

k Zmluve o dielo zo dňa ..................., reg. č.: .....................,  

uzavretej medzi  

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako objednávateľom  

a ………......................….ako zhotoviteľom  

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

Názov diela:  „ Výroba TV spotov OP VaI“  

 

Preberajúci:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

Stromová 1, 813 30   Bratislava (ďalej len „MŠVVŠ SR“)  

 

Zodpovedný:  ..........................................................................................................  

 

 

Odovzdávajúci: .....................................................................................................  

 

Zodpovedný:  .........................................................................................................  

 

 

 

1. Predmet akceptačného protokolu  

 

Týmto akceptačným protokolom zhotoviteľ v súlade s článkom V. bod 5 zmluvy odovzdáva 

objednávateľovi riadne vykonaný predmet zmluvy, ktorý spočíva vo výrobe a dodaní TV spotov 

OP VaI v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve.  

 

 

Predmetom akceptačného konania je: 

☐Hlavný spot 

☐Modifikácie hlavného spotu  

 

 

Podrobná špecifikácia úkonov vykonaných zhotoviteľom v súvislosti s uskutočnením predmetu 

zmluvy:  

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

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

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

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

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

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

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

 

Týmto akceptačným protokolom objednávateľ v súlade s ust. článku V. bod 6 zmluvy 

potvrdzuje riadne dodanie predmetu zmluvy, ktorý spočíva vo výrobe a dodaní TV spotov OP VaI 

spolu s mutáciou bez zvuku v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve (čl. III bod 1) 

a akceptuje zhotoviteľom predložené výstupy: 



 

 

 

☐  1 x nosič DVD pre Hlavný spot – variant so zvukom a bez zvuku  

1 x nosič vhodný na vysielanie v televízii pre Hlavný spot  

☐  1 x nosič DVD pre Modifikácie hlavného spotu – variant so zvukom a bez zvuku  

1 x nosič vhodný na vysielanie v televízii pre Modifikácie hlavného spotu 

 

 

Tento akceptačný protokol je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží 

objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ. 

 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

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

 

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

    
 
 
 

2. Popis vád zistených pri odovzdaní diela podľa článku V. bod 6 zmluvy:  

 

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

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

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

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

 

 

 

3. Zaznamenané vady (podľa článku V. bod 6 zmluvy) boli odstránené dňa:  
 

 

 

V Bratislave dňa ..................  

 

Za objednávateľa ................................   Za zhotoviteľa ...................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 2  

 

LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ DIELA 

 

uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

 

Nadobúdateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo:   Stromová 1, 813 30 Bratislava 

IČO:    00164381 

DIČ:   2023106679 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

V zastúpení:  Norbert Molnár, vedúci služobného úradu 

 

(ďalej ako „nadobúdateľ“)  

 

a 

 

Autor:  

Sídlo:  

Zastúpený:  

IČO:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IBAN:  

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu …., oddiel: ….., vložka  

č.:…../živnostenskom registri pod č. ……  

 

(ďalej ako „autor“)  

 

(nadobúdateľ a autor ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)  

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora na použitie diela špecifikovaného v článku 

I. Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi nadobúdateľom ako objednávateľom a autorom ako 

zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva o dielo“), ku ktorej táto zmluva tvorí jej prílohu č. 2.  

2. Zmluva upravuje podmienky na použitie diela a vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán 

s tým súvisiace.  

 

Článok II. 

Spôsob použitia diela a rozsah licencie 



 

 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor dňom podpisu akceptačných protokolov, ktoré tvoria 

prílohu č. 1 Zmluvy o dielo, udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela najmä v 

nasledovnom rozsahu:  

 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,  

b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny,  

c) verejné vystavenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny,  

d) verejné vykonanie diela ,  

e) verejný prenos diela,  

f) spracovanie pôvodného diela a vytvorenie nového diela založeného na pôvodnom diele.  

 

2. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela spôsobom podľa bodu 1 tohto článku v 

neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú.  

3. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je výhradná (exkluzívne právo 

používať dielo).  

4. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a 

povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa, a to na obdobie počas trvania 

tejto zmluvy.  

 

Článok III. 

Odmena 

 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.  

 

Článok IV. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Autor vyhlasuje, že dielo vytvoril samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou a je pôvodné.  

2. Autor ďalej vyhlasuje, že autorské práva k dielu nie sú a nebudú zaťažené inými právami 

tretích osôb, ktoré by bránili ich riadnemu použitiu nadobúdateľom, ani inými právnymi 

vadami. V prípade, že si tretia osoba uplatní nárok proti nadobúdateľovi z titulu porušenia 

autorských práv, autor sa zaväzuje nahradiť nadobúdateľovi všetku škodu, ktorá vznikne 

nadobúdateľovi v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške.  

3. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovu oprávnenie udeliť tretej osobe súhlas na použitie 

diela v rozsahu udelenej licencie podľa tejto zmluvy, t.j. sublicenciu.  

4. Autor berie na vedomie, že udelením výhradnej licencie v zmysle tejto zmluvy nie je 

oprávnený udeliť tretej osobe licenciu, resp. sublicenciu na použitie diela v rozsahu 

stanovenom touto zmluvou a je povinný sám sa zdržať použitia diela alebo jeho časti v tomto 

rozsahu.  



 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na obdobie trvania licencie podľa článku II. bod 2 tejto licenčnej zmluvy, 

pričom jej platnosť a účinnosť zostáva zachovaná aj po zániku Zmluvy o dielo podľa článku 

IX. Zmluvy o dielo.  

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo 

podľa článku X. bod 2 Zmluvy o dielo.  

3. Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným obidvomi 

zmluvnými stranami.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení uzavrieť túto zmluvu v mene zmluvnej 

strany, ktorú zastupujú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 

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

 

Za Nadobúdateľa: Za Autora: 

 

 

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

     Norbert Molnár    . 

               vedúci služobného úradu  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

 Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č.3 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

TV spot OP VaI 

 

Predmetom zákazky je kreatívna produkcia televízneho spotu zameraného na informovanie 

verejnosti o operačnom programe Výskum a inovácie, z ktorého sa budú v programovom období 

2014-2020 podporovať projekty zamerané na zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému 

výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo 

udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti, spoločne s jeho následnými modifikáciami. 

Komplexná produkcia jedného hlavného animovaného TV spotu s jeho 3 ďalšími 

modifikáciami, t.j. celkovo 4 verzie spotu vrátane všetkých prípravných, produkčných 

a postprodukčných prác (ako napr. grafická výroba a animácia, zvukovýroba až po výstup podľa 

požiadavky) v dĺžke trvania Hlavný spot: 30 sekúnd a Modifikácie hlavného spotu: (3 x 30 

sekúnd) 

Výroba a dodanie spotov zahŕňa: 

o Zhotoviteľ spracuje námet TV spotov do podoby scenára a storyboardu. Storyboardom sa 

rozumie rozkreslený návrh kľúčových scén TV spotu s vyjadrením vizuálneho zámeru a 

vizuálnej realizácie pohľadu režiséra spotu, obsahuje minimálne 5 kľúčových záberov 

spotu, packshot, umiestnenie a vizuálne zobrazenie povinných identifikačných prvkov 

komunikácie definovaných v dizajn manuáli OP VaI, 

o Vytvorenie štyroch animovaných reklamných spotov OP VaI s možnosťou využitia 3D 

animovanej grafiky, 

o Editácia materiálu 30 sekúnd trvajúce spoty, postprodukcia, zvukovýroba a finálny mix, 

nahovorenie voice over profesionálnym speakrom v slovenskom jazyku a vyhotovenie 

v mutáciách bez zvuku s titulkami, 

o Ruchy k spotom – hudba, ruchy v závislosti od scenára spotu, 

o Dodanie každého spotu na samostatnom nosiči vhodnom na vysielanie v televízii a na 

DVD, 

o Dielo musí spĺňať prísne kritéria produkcie – formát 16:9, digitálny záznam v HD kvalite, 

dvojkanálový zvuk, digitálna postprodukcia, grafické úpravy postprodukciou, rozlíšenie 

primerané pre projekciu. 

 

Požadovaným výstupom je finálna verzia animovaného TV spotu (obraz + zvuk) vrátane 

všetkých troch modifikácií, dodaných vo vysielacom formáte v zmysle špecifikácie požadovanej 

vysielateľom/vysielateľmi. 

Verejný obstarávateľ môže požadovať dodanie úpravy jednotlivých výstupov (napr. 

skrátenie spotu, otitulkovanie). Každá verzia musí byť okrem formátu podľa špecifikácie 

vysielateľa dodaná aj v ďalších formátoch pre ich umiestnenie na web, on-line televízie, plátna, 

atď., a taktiež na DVD (v príslušnom formáte na prehliadanie v počítači, DVD prehrávači a iných 

zariadeniach), podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Dodávateľ je povinný jednotlivé 

výstupy dodať v dohodnutom čase. Zhotoviteľ dodá každý spot aj v mutácii bez zvuku, s titulkami 

pre využitie na verejných prezentačných displejoch, na základe písomnej objednávky 

objednávateľa. 

Pri hlasovom kastingu požadujeme na výber min. 5 ženských a 5 mužských hlasov, 

z ktorých bude vybratý 1 hlas, buď ženský alebo mužský. 

Každá jedna fáza v procese produkcie musí byť schválená verejným obstarávateľom. Ak 

verejný obstarávateľ neschváli dodaný hlavný výstup z akejkoľvek časti procesu produkcie, 

dodávateľ zabezpečí  upravený výstup podľa požiadaviek verejného obstarávateľa najneskôr do 3 

pracovných dní. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo účasti na výrobe osobne, a to určenou zodpovednou 

osobou, resp. osobami. 



 

 

 

Náležitostí hlavného televízneho spotu a jeho modifikácií:  

Spoty budú vychádzať z rovnakého komunikačného a vizuálneho konceptu, s rovnakou 

základnou ideou, smerodajný bude hlavný spot určený pre celoslovenské využitie a modifikácie 

budú z neho vychádzať.  

Hlavný televízny spot má dĺžku 30 sekúnd. Jedná sa o 3D animáciu, ktorú vystihuje 

prostredie s prvkami vesmíru, inovatívnych/technologických prvkov či abstraktu, prípadne aj ich 

kombinácií. Z pútavej animácie sa textovou formou dynamicky vynárajú hlavné odkazy a slogany 

operačného programu spojené s výskumom, vedou, technologickým rozvojom, inováciami či 

konkurencieschopnosťou. Cieľom spotu je predovšetkým poukázať na oblasti podpory, ako je 

zapamätanie si značky – v tomto prípade loga operačného programu Výskum a inovácie. 

Nevyhnutnou súčasťou spotu je odkomunikovanie podpory zo štrukturálnych fondov (v zmysle 

Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP VaI) a vznik nového webového sídla operačného 

programu dostupného na www.opvai.sk. TV spot bude sprevádzať vybraný ženský, resp. mužský 

hlas. Spot musí byť podfarbený príjemnou pozitívnou hudbou. 

Modifikácie hlavného televízneho spotu (3 x 30 s) – úpravy a doplnenie hlavnej 3D 

animácie (úpravy textov, prípadne doplnenie grafických prvkov) a s tým súvisiacej úpravy zvuku 

(nahratý hlas, hudba), na základe dodatočných kreatívnych návrhov zo strany dodávateľa. 

 

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady na výrobu vrátane všetkých autorských práv 

(animácie, hudba, hlasy, fotografie a iné). 

Predpokladaný čas realizácie zákazky: 

 Hlavný spot do 30 kalendárnych dní od vystavenia objednávky. 

Modifikácie hlavného spotu do 30 kalendárnych dní od dodania hlavného spotu. 

http://www.opvai.sk/

