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Sublicenčná zmluva  
uzatvorená podľa ustanovení  § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 

(ďalej len „Zmluva“)  

 

medzi 

 

Poskytovateľ:  

Názov:  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 

Sídlo:  Trnavská cesta 8, 821 08 Bratislava     

IČO: 36076643    

DIČ:  2022063802   

Bankové spojenie: 

IBAN: SK16 8180 0000 0070 0025 9030      

konajúca prostr.: Ing. Juraj Hrehorčák, riaditeľ 

zriadené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 15.07.2005 zriaďovacou 

listinou č. 18228 – 5/2005-SP  

  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 

Nadobúdateľ: 

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého  

Sídlo: Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10 

IČO: 00634905        

DIČ: SK2020563754        

 

 

 (ďalej len „Nadobúdateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Nadobúdateľ spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 

„Zmluvná strana“) 

 

Preambula 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ( ďalej len „ OS ZZS SR „) vyhlasuje, že 

mu bola udelená nevýhradná licencia na použitie autorského diela, komunikačnej technológie 

STEMI a jej inovácie (ďalej len „ STEMI“ ) v časovo a vecne neobmedzenom rozsahu na území 

Slovenskej republiky spôsobmi uvedenými v článku II tejto zmluvy. 
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Článok I. 

Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa udeliť Nadobúdateľovi súhlas na 

použitie autorského diela, komunikačnej technológie STEMI a jej inovácie (ďalej len 

„sublicencia“), určenej na obrazovú a hlasovú komunikáciu posádok ZZS 

s kardiocentrami a iktovými centrami a zároveň poskytnúť aj IT podporu, za podmienok 

a v rozsahu dohodnutých v tejto Zmluve.   

  

Článok II. 

Spôsob, rozsah a čas použitia diela 

2.1 Nadobúdateľ je v rozsahu tejto Zmluvy oprávnený použiť dielo podľa ods. 1.1 Zmluvy  

nasledujúcim  spôsobom: Inštalácia komunikačnej technológie STEMI a jej používanie 

v smartfónoch a iných elektronických zariadeniach Nadobúdateľa a na „hot line“ 

smartfónoch alebo iných elektronických zariadeniach Nadobúdateľa. Poskytovateľ 

udeľuje zároveň súhlas na použitie jeho diela nasledovnými spôsobmi použitia diela: 

Nadobúdateľ môže inštalovať, otvárať, zobrazovať, spúšťať, či iným spôsobom 

používať (ďalej len „používať“) dielo, a to vo všetkých variantoch, na aké mu je 

poskytnutá sublicencia  na elektronických zariadeniach a spôsobom, ktorý zodpovedá 

sublicencii udelenej Nadobúdateľovi. Elektronickým zariadením sa rozumie smartfón, 

počítač, pracovná stanica, terminál, PDA, zariadenie typu „inteligentný telefón“, alebo 

iné elektronické digitálne zariadenie, na ktorom je možné pristupovať k dielu. 

Sublicencia oprávňuje Nadobúdateľa inštalovať a spúšťať kópiu diela na viacerých 

elektronických zariadeniach, serveroch, stanici siete, ktorá súčasne plní úlohu servera. 

Sublicencia oprávňuje Nadobúdateľa k spúšťaniu diela súčasne na viacerých 

počítačoch,  nie je nutné k nej obstarať potrebný počet sieťových prídavných, či 

nesieťových prídavných sublicencií. Ak by došlo k rozšíreniu sublicencie doplnkami 

diela, môže Nadobúdateľ používať predmetné dielo aj s doplnkami so sublicenciou na 

všetkých zariadeniach uvedených v tomto bode. Vyššie uvedený súhlas nemožno 

odvolať. 

2.2 Nadobúdateľ je v rozsahu tejto Zmluvy oprávnený použiť dielo podľa ods. 1.1 Zmluvy 

v územnom rozsahu: Slovenská republika. 

2.3 Nadobúdateľ je v rozsahu tejto Zmluvy oprávnený používať dielo podľa ods. 1.1 

Zmluvy na určitý čas, a to:  V období od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

 

Článok III. 

Výhradnosť Licencie, odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy 

3.1 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi sublicenciu ako nevýhradnú sublicenciu na 

obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

3.2 Nadobúdateľ nie je oprávnený postúpiť tretej osobe sublicenciu nadobudnutú touto 

Zmluvou.  

3.3 Nadobúdateľ nemôže sprístupniť užívanie komunikačnej technológie STEMI tretej 

osobe, a to ani krátkodobo.  

3.4       Zmluvné strany sa dohodli, že môžu ukončiť túto sublicenčnú zmluvu bez udania dôvodu 

písomnou výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď musí byť písomná 
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a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

3.5     Nadobúdateľ a Poskytovateľ sa zároveň dohodli, že môžu ukončiť predmetnú sublicenčnú 

zmluvu aj vzájomnou písomnou dohodou  

 

Článok IV. 

Odmena za použitie diela 

4.1  Poskytovateľ a nadobúdateľ sa dohodli, že odmena za poskytnutie sublicencie bude 

bezodplatná. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

5.1 Poskytovateľ sa v rámci poskytovania IT podpory v zmysle článku I bod 1.1 Zmluvy 

zaväzuje: 

   • prijímať a riešiť problémy nahlásené určenou kontaktnou osobou Nadobúdateľa v 

rozsahu pracovných dní v týždni v čase od 8.00 – 16.00 h . Nahlásenie musí byť urobené 

písomnou formou prostredníctvom podpornej mailovej adresy stemi@155.sk, 

   • písomne informovať kontaktnú osobu Nadobúdateľa, ktorá poruchu oznamovala, o 

prijatí oznámenia, navrhovanom spôsobe riešenia problému a implementácii riešenia 

problému, 

   • do 3 pracovných dní po oznámení poruchy Nadobúdateľom na e-mailovú adresu:              

stemi@155.sk pristúpiť k odstráneniu poruchy, pričom táto povinnosť sa týka porúch, 

ktoré budú preukázateľne spôsobené chybnou funkciou komunikačnej technológie 

STEMI.  

 Kontaktná osoba Poskytovateľa určená na komunikáciu s Nadobúdateľom vo veciach 

oznamovania a riešenia problémov a porúch: Ing. Marián Vašek, stemi@155.sk, t. č.: 

0917 444 334 

5.2 Poskytovateľ vykoná práce súvisiace s plnením IT podpory na základe nahláseného 

prípadu v zmysle tohto článku Zmluvy. 

     5.3 Oprávnenie Poskytovateľa poskytovať službu je podmienená správnym používaním a 

starostlivosťou o komunikačnú technológiu STEMI. Poskytovateľ poskytne podporu aj 

v prípade, ak by Nadobúdateľ službu vyžadoval z dôvodu: 

• nesprávneho použitia, zneužitia alebo zanedbania produktu, 

• zmien, úprav alebo neoprávnených pokusov opraviť produkty, 

• pripojenie produktu na zariadenie, ktoré nie je priamo kompatibilné s komunikačnou 

technológiou STEMI , 

• nedodržanie minimálnej konfigurácie produktu, predpísanej Poskytovateľom. 

 

5.4  Poskytovateľ nezodpovedá za spôsobenú škodu, pokiaľ konal presne podľa pokynov    

Nadobúdateľa, alebo pokiaľ ani s vynaložením primeranej odbornej starostlivosti  

nemohol škode zabrániť alebo ju predpokladať. 

    5.5    Poskytovateľ je povinný vykonať a poskytnúť všetky služby, vyplývajúce z tejto 

Zmluvy kvalitne, s vynaložením odbornej starostlivosti. 
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   5.6        Poskytovateľ sa zaväzuje, že pohľadávku voči Nadobúdateľovi, ktorá mu, ako veriteľovi, 

vznikne z tohto zmluvného vzťahu, nepostúpi podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Nadobúdateľa, ako dlžníka. Postúpenie 

pohľadávky Poskytovateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nadobúdateľa je 

neplatné podľa § 39 OZ. Súhlas Nadobúdateľa je platný len za podmienky, že bol na 

takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas jeho zriaďovateľa (Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky).      

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti nadobúdateľa 

6. 1 Nadobúdateľ je povinný nahlasovať vzniknuté problémy v rámci IT podpory alebo 

osobám na to určeným, a to e-mailom.  donsp@donsp.sk Ing. Dezider Meško   

Článok VII 

Doručovanie 

7.1        V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane 

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú 

v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, 

ktorá písomnosť doručuje. Za účinné doručenie písomnosti sa považuje aj odmietnutie 

ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, pričom zásielka sa bude 

považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude doručenie 

považovať za účinné aj v prípade, ak adresát zásielku neprevezme z dôvodu 

neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky doručenia 

výpovede alebo odstúpenia od zmluvy nastanú v danom prípadne dňom vrátenia sa 

nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 

nedozvedel. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami (s výnimkou akýchkoľvek 

schvaľovacích úkonov) sa môže uskutočňovať, okrem doručenia poštou, aj 

elektronicky. 

Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

8.1  Právne vzťahy Zmluvných strán založené touto Zmluvou a/alebo vzniknuté v súvislosti 

s jej plnením sa spravujú príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Všetky spory, 

ktoré vzniknú z tejto Zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie budú 

riešené pred súdom Slovenskej republiky, vecne a miestne príslušným podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

8.2  Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami na 

základe dohody Zmluvných strán. Zmeny tejto Zmluvy môžu byť vykonané iba v súlade 

s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

8.3  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy 

prechádzajú na prípadných právnych nástupcov Zmluvných strán.  

mailto:donsp@donsp.sk
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8.4  Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo 

nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bez zbytočného 

odkladu nahradiť dohodou neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým 

ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré bude najviac zodpovedať 

hospodárskemu účelu pôvodného neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného 

ustanovenia. Do toho času platí zodpovedajúca právna úprava Autorského zákona a 

ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

8.5     Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred 

licenčnými podmienkami alebo inou licenčnou zmluvou, ktoré/á by súviseli/a 

s predmetom tejto Zmluvy. 

8.6  Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Každá Zmluvná strana obdrží po podpise Zmluvy jedno(1)  vyhotovenie. 

8.7      Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom pri Úrade 

vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 

§ 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. 

Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva bude zverejnená  

v Centrálnom registri zmlúv - verejnom zozname povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý 

vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.   

8.8  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

svojej vážnej a slobodnej vôle plniť záväzky v nej uvedené, nižšie uvedeného dňa 

vlastnoručne túto Zmluvu podpísali. 

8.9      Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zmluva o spracovaní osobných údajov. 

 

 

 

V  Bratislave, dňa .......................   V Dolnom Kubíne, dňa ..............................

  

 

 

Za Poskytovateľa:     Za Nadobúdateľa: 

 

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

Operačné stredisko  

záchrannej zdravotnej služby SR 

Ing. Juraj Hrehorčák, riaditeľ 


