
Zmluva o dielo 
uzatvorená podl'a § 262 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov 

(Obchodný zákonník) 

OBJEDNÁVATEĽ : 
Sídlo: 
zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 

(ďalej len "objednávatel'") 

ZHOTOVITEĽ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Kontaktná osoba: 

(ďalej len "zhotovitel"') 

Slovenská akadémia vied 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc, predseda 
00037869 
2020844914 

a 

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA o.z 
Bárdošova 2A, 831 O l Bratislava 
30857091 
2022067663 

Juraj Barta 

Úvodné ustanovenie 

l. Objednávateľ je Slovenská akadémia vied, vedecká inštitúcia SR. 

2. Zhotoviteľ realizuje analýzu medzinárodnej akceptovateľnosti časopisov SA V v 
dostupných databázach. 

čl I. 

Predmet zmluvy 

l . Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vytvoriť analýzu medzinárodnej 
akceptovateľnosti časopisov SAV v dostupných databázach na základe vlastnej, 
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s objednávateľom vopred prerokovanej a vzájomne odsúhlasenej metodiky hodnotenia 
periodickej tlače (ďalej len "dielo "). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou vyhotovené dielo od zhotoviteľa 
prevziať a zaplatiť mu za vyhotovenie a udelenie licencie dohodnutú odmenu. 

čl. Il. 
Vyhotovenie diela 

l. Zhotoviteľ vo vlastnom mene osobne vyhotoví pre objednávateľa podrobné hodnotenie 
periodických publikácií SA V vychádzajúc z medzinárodných databáz. 

2. Dielo bude vytvorené vlastnou metodikou zhotoviteľa na základe analýzy kvality 
(impaktu, vplyvu a kvantity) a efektivity časopisov vydávaných SAV, ako aj regionálnej 
štruktúry ich prispievateľov z verejne dostupných medzinárodných zdrojov (Web of 
Science, Scopus, Journal Citacion Reports a ERA Journal Ranking). 

3. Obsahom diela budú: 

3.1 podrobná tabuľka pre každý časopis evidovaný v medzinárodných databázach, ktorá bude 
obsahovať charakteristiku periodika na základe scientometrického hodnotenia 
a porovnania kvality so svetom; 

3.2 slovné zhrnutie (analýza) výsledkov zisteni za každú skupinu sledovaných kritérií. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi dielo najneskôr podľa čl. 3 tejto zmluvy 
v písomnej aj elektronickej forme. Prípadné pripomienky objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi v termíne do 3 dní po odovzdaní diela. 

čl. III. 

Čas plnenia, schválenie a odovzdanie diela 

l . Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený v čl. Il. vyhotoví a odovzdá 
v nasledovných termínoch: do 22. decembra 2011 

2. Termín na vyhotovenie a odovzdanie zoznamu diela je záväzný, tak ako je uvedené 
v bode l tohto článku. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo konzultovať metodiku hodnotenia. Metodika bude 
definitívna po zhode objednávateľa a zhotoviteľa na jej zneni. 

4. Ak zhotoviteľ nebude môcť z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je na strane objednávateľa 
splniť predmet tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zadať dokončenie diela inému 
zhotoviteľovi. 

čl. IV. 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody 

l. Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody. 

2. Odovzdaním diela prechádza vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele na 
objednávateľa. 
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3. Súčasťou diela podľa tohto článku nie je metodika hodnotenia. 

čl. v. 
Udelenie licencie 

l. Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela 
(originálu alebo jeho rozmnoženín), a to v celku alebo akejkoľvek časti, nasledovným 
spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženín pre následné použitie (prezentácia, archívne účely, 
propagácia, ďalšie obstarávanie a pod.) 

b) šírenie prostredníctvom internetu 

c) verejná prezentácia na akciách organizovaných SA V 

d) použitie časti diela pre potreby vytvorenia inej zložky 

2. Licencia sa udeľuje bez obmedzenia vecného a územného rozsahu a po dobu trvania 
majetkových práv autorov. 

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela a súhlas na 
postúpenie získanej licencie na tretie osoby a na udeľovanie sublicencie (udeľovanie 
súhlasu na ďalšie použitie diela tretími osobami), a to jednotlivo, v častiach v 
neobmedzenom rozsahu. 

4. Súčasťou diela podľa tohto článku nie je metodika hodnotenia tlače. Metodiku môže 
podľa vlastného uváženia zhotoviteľ zverejniť a používať, nemôže ju postupovať na 
tretie osoby jednotlivo či v častiach. 

čl. VI. 

Odmena a platobné podmienky 

l. Odmena za vyhotovenie diela a udelenie licencie na použitie spôsobom a v rozsahu 
podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v celkovej výške 9.000,- € 
(slovom: deväť tisíc EUR). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu do l O dní po 
doručení faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní diela. 

3. Vyplatením odmeny podľa bodu l v spojení s bodom 2 tohto článku sú všetky nároky 
zhotoviteľa za vyhotovenie diela a udelenie licencie na použitie spôsobom a v rozsahu 
podľa tejto zmluvy vyrovnané. 

čl. vn. 
Záväzky zhotoviteľa 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa zmluvy, z verejne dostupných zdrojov a 
obdržaných podkladov, včas a v najvyššej požadovanej kvalite. Pri chybnom či neúplnom 
plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovení príslušných právnych 
predpisov. 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať pri vyhotovení diela všetky nároky nositeľov 
autorských práv, alebo ďalšie nároky tretích osôb tak, aby objednávateľ mohol použiť 
dielo na účel, spôsobom a v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ garantuje, že dielo nebude obsahovať žiadne informácie, ktoré podľa platných 
právnych predpisov nemožno zverejniť, alebo ktorých zverejnenie podlieha osobitnému 
režimu. Ak porušením tohto záväzku vznikne objednávateľovi škoda, alebo mu bude 
uložená pokuta, zaväzuje sa túto škodu, alebo pokutu v plnom rozsahu nahradiť a uhradiť 
objednávateľovi aj všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré objednávateľovi 
v dôsledku uloženia týchto sankcií a uplatnenia nárokov tretími osobami vznikli. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou rozhodovať o 
používani diela je Objednávateľ, že počas trvania platnosti tejto zmluvy nebude sám dielo 
používať, ani bez písomného súhlasu objednávateľa neumožní jeho používanie tretím 
osobám. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú im 
spôsobí neplnením zmluvných záväzkov prevzatých touto zmluvou. 

čl. Vlll. 

Záväzky a práva objednávatel'a 

l. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy nevyhnutú 
súčinnosť na riadne a včasné vyhotovenie diela a v súlade s čl. VI. tejto zmluvy zaplatiť 

zhotoviteľovi dojednanú zmluvnú odmenu. 

2. Objednávateľ je oprávnený dielo neprevziať v prípade ak: 

- je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo s touto zmluvou, 

nie je vyhotovené v obsahovej a technickej kvalite podľa čl. II tejto zmluvy. 

čl. IX. 

Odstúpenie od zmluvy, sankcie a zodpovednost' za škodu 

l . Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
alebo neplnenia záväzkov druhej strany uvedených v tejto zmluve. Za podstatné 
porušenie tejto zmluvy sa považuje nedodanie diela v dohodnutej lehote. Právo na 
náhradu škody zostáva zachované.. Týmto nevznikajú žiadne finančné záväzky 
objednávateľa voči zhotoviteľovi, okrem náhrady nákladov účelne využitých na prípravu 
nedohotoveného diela do času, ked' objednávateľ odstúpil od zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná doporučeným listom doručeným druhej zmluvnej strane 
v jednomesačnej lehote, ktorá začne plynúť prvým nasledujúcim dňom po jeho doručení. 

3. Pre prípad, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť tým, že bude v omes"kaní 
s riadnym a včasným odovzdaním diela, dojednáva sa zmluvná pokuta vo výške l 
promile z hodnoty diela za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 3 dní od doručenia jej vyúčtovania. V prípade, že 
uvedenú zmluvnú pokutu Zhotoviteľ v dojednanej lehote nezaplatí, je Objednávateľ 
oprávnený na jednostranné započítanie voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie 
odmeny za dielo, t.j. dohodnutú odmenu za dielo o výšku uplatnenej zmluvnej sankcie 
pomerne znížiť. 
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čl. x. 
Záverečné ustanovenia 

l. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov podpísaných 
zmluvnými stranami. 

2. Vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Obchodného 
zákonníka. 

3. Všetky spory, ktoré v súvislosti s touto zmluvou vzniknú, sa zmluvné strany zaväzujú 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť navzájom svoje dobré meno, rešpektovať sa ako 
obchodní partneri a neuskutočniť žiadne úkony, ktorými by mohli ohroziť záujmy druhej 
strany. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach dôverného 
charakteru, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ju, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia 
zmluvných strán. 

7. Zmluva je vyhotovená v 5 origináloch, z ktorých 4 obdrží objednávateľ a l zhotoviteľ. 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 

_,fŕ. (t . ./ ,) -11 
V Bratislave, dňa ............................... . · ~ 19 .fZ · 2oí'1 V Bratislave dna .... ..... : ...................... . 

........... 
Zhotoviteľ 
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