
Sublicenčná zmluva na používanie
_ v

Programu iZUS 
(Riadiaci a informačný systém základných umeleckých škôl)

uzatvorená v zmysle ustanovení § 44 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon")

(ďalej len „zmluva“)

medzi:

Obchodné meno: 
Miesto podnikania: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Registrácia:

Ing. Andrej Valuch - MONEX
Nad bytovkami 137, 958 41 Veľké Uherce

46 751 777
1079419528
2612618505/1100

Obvodný úrad Prievidza, číslo živnostenského registra: 340-33294

(ďalej len ako “Poskytovateľ sublicencie”)

a

Názov: Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa
Sídlo: Jesenského 246/10, Považská Bystrica 017 01
IČO: 35995939
DIČ: 2020980038
Bankové spojenie: PRIMÁ banka P.B. 2820831001/5600
V jej mene: Mgr. Blanka Cedzová

(ďalej len ako „Nadobúdateľ sublicencie“ alebo Škola)

za nasledovných podmienok:

Preambula

1. Program iZU Š (internetová dokumentácia základných umeleckých škôl) je počítačový program, 
ktorý sa používa na vedenie školskej matriky žiakov základnej umeleckej školy a je sprístupnený 
na internetovej adrese www.izus.sk (ďalej len ako „Program iZUŠ“). Program iZUS je bližšie 
špecifikovaný v „Prílohe č. 1" ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,

2. Program iZUŠ je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, je predmetom autorských práv 
a jeho použitie je podmienené udelením licencie, resp. sublicencie.

3. Na základe Licenčnej zmluvy uzatvorenej s autorom Programu iZUS, je Poskytovateľ sublicencie 
oprávnený na použitie Programu iZUŠ a zároveň je, na základe písomného súhlasu autora, 
oprávnený udeliť tretej osobe - Nadobúdateľovi sublicencie súhlas na'použitie Programu iZUS 
v rozsahu jemu udelenej licencie.

http://www.izus.sk


Článok I. 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu Poskytovateľom sublicencie na používanie Programu iZUŠ 
Nadobúdateľovi sublicencie a záväzok Nadobúdateľa sublicencie zaplatiť Poskytovateľovi sublicencie za 
udelenie súhlasu dohodnutú odmenu, a to všetko podľa podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.

Článok II. 
Udelenie sublicencie

1. Poskytovateľ sublicencie touto zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi sublicencie súhlas na použitie 
Programu iZUŠ v nasledujúcom rozsahu:

a) bezpečné prihlasovanie osôb poverených k prístupu do Programu iZUŠ, t.j. zamestnancov 
Školy, žiakov Školy a ich zákonných zástupcov,

b) správa databázy zamestnancov Školy, žiakov a ich zákonných zástupcov, ochrana ich 
osobných údajov v zmysle platných zákonov,

c) editácia údajov poverenými osobami, predovšetkým zamestnancami Školy,
d) tvorba obrazových a tlačených výstupov vo forme prihlášok do ZUŠ, triednych kníh, 

žiackych zošitov, rozvrhov hodín, výkazov hodín, vysvedčení, rozhodnutí o prijatí žiaka 
na štúdium, potvrdenie o absolvovaní štúdia a ďalších štandardných dokumentov 
základnej umeleckej školy vytvorených podľa tlačív ŠEVT alebo podľa platných 
predpisov /za štandardné dokumenty pre ZUŠ sa považujú dokumenty uvedené na stránke 
www.minedu.sk v časti regionálne školstvo, alebo v odkaze „http://formulare.iedu.sk/“/

e) pridelenie prístupových práv zamestnancov Školy k jednotlivým žiakom Školy,
f) bezplatné školenie užívateľov formou video sprievodcu a nápovedy obsiahnutej priamo 

v Programe,
g) poskytnutie technických podkladov pre vypracovávanie bezpečnostného projektu pre 

Školu,
h) právo na používanie obrazových a tlačených výstupov v nezmenenej podobe i po 

ukončení sublicenčnej zmluvy.

2. Nadobúdateľ sublicencie nie je oprávnený poskytovať sublicenciu k Programu iZUŠ ďalšej osobe. 
Postúpiť práva zo sublicencie na tretiu osobu je Nadobúdateľ sublicencie oprávnený len na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa sublicencie.

3. Poskytovateľ sublicencie sa zaväzuje sprístupniť Nadobúdateľovi sublicencie Program iZUŠ na 
webovej stránke www.izus.sk najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa podpisu tejto 
zmluvy. Poskytovateľ .sublicencie sa touto zmluvou nezaväzuje a nie je oprávnený nahrávať do 
Programu iZUŠ pre Školu žiadne dáta ani osobné údaje žiakov, zamestnancov alebo iných osôb.

Článok III. 
Odmena za udelenie sublicencie

1. Nadobúdateľ sublicencie sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi sublicencie Odmenu za poskytnutie 
sublicencie (ďalej len ako „Odmena“) v zmysle Cenníka, ktorý tvorí „Prílohu č. 2" tejto zmluvy

* a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

http://www.minedu.sk
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Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom výpočtu Odmeny v zmysle Cenníka je rozhodujúci 
celkový počet žiakov Školy evidovaný v databáze ŽIACI vrátane duplicitných žiakov 
v rozhodnom období, pričom za rozhodné obdobie sa považuje školský rok, v ktorom bola zmluva 
podpísaná.

Zmluvné strany sa dohodli, že Odmenu za obdobie 12 mesiacov Nadobúdateľ sublicencie uhradí 
Poskytovateľovi sublicencie jednorazovo podľa Cenníka, na základe riadne vystavenej faktúry 
Poskytovateľom sublicencie po podpise tejto zmluvy. Poskytovateľ sublicencie sa zaväzuje 
faktúru doručiť Nadobúdateľovi sublicencie na adresu sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
Nadobúdateľ sublicencie sa zaväzuje predmetnú faktúru uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na 
príslušnej faktúre bankovým prevodom na účet Poskytovateľa sublicencie uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy.

Ak sa Nadobúdateľ sublicencie dostane do omeškania s akoukoľvek platbou v prospech 
Poskytovateľa sublicencie v zmysle tejto zmluvy, Poskytovateľ sublicencie má nárok na úroky 
z omeškania vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania.

Nadobúdateľ sublicencie berie na vedomie, že všetky ceny v Cenníku sú uvedené bez príslušnej 
sadzby DPH, nakoľko Poskytovateľ v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je platcom DPH.
V prípade, že Poskytovateľ sublicencie sa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy stane zo zákona 
platiteľom DPH, Nadobúdateľ sublicencie sa zaväzuje akceptovať navýšenie cien uvedených 
v Cenníku o príslušnú sadzbu DPH platnú v rozhodnom období.

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nadobúdateľ sublicencie sa zaväzuje chrániť prístupové údaje do Programu iZUŠ a zamedziť 
zneužitiu obrazových a tlačených výstupov z Programu iZUŠ.

Nadobúdateľ sublicencie sa zaväzuje umiestniť na svoju školskú vvebovú stránku banner 
Programu iZUŠ, ktorý bude slúžiť zamestnancom, žiakom a ich zákonným zástupcom ako rýchly 
odkaz na prihlásenie do Programu iZUŠ. Nadobúdateľ sublicencie sa tiež zaväzuje umiestniť na 
svoju školskú webovú stránku odkaz na elektronickú prihlášku do Školy, aby zákonní zástupcovia 
mohli žiaka bezodkladne prihlásiť na štúdium a získať potrebné informácie.

Poskytovateľ sublicencie sa zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľovi sublicencie služby poskytované 
so sublicenciou (ďalej len „Služby“), ktoré sa Poskytovateľ sublicencie zaväzuje poskytnúť 
Nadobúdateľovi sublicencie v rámci Odmeny za poskytnutie sublicencie podľa článku III. tejto 
zmluvy, pričom týmito Službami sa rozumie:

a) technická podpora, t.j. poskytovanie poradenstva k otázkam týkajúcim sa problémových 
situácií vzniknutých pri používaní Programu iZUŠ telefonicky na základe žiadosti 
Nadobúdateľa sublicencie nasledovne:

• v rozsahu 60 (šesťdesiat) minút mesačne bezplatne za predpokladu, že 
zamestnanci/zodpovední pracovníci Nadobúdateľa sublicencie absolvujú školenie 
o používaní Programu iZUŠ poskytované Poskytovateľom sublicencie; každá 
ďalšia začatá minúta prichádzajúceho hovoru nad rámec vyššie uvedených 60 
(sesťdesiat) minút bude'spoplatnená sumou podľa Cenníka, pričom nevyužité



minúty technickej podpory z daného mesiaca sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca 
alebo

• každá začatá minúta prichádzajúceho hovoru bude spoplatnená sumou podľa 
Cenníka za predpokladu, že zamestnanci/zodpovední pracovníci Nadobúdateľa 
sublicencie neabsolvujú školenie o používaní Programu iZUŠ poskytované 
Poskytovateľom sublicencie,

b) poskytovanie aktualizovaných verzií Programu iZUS vykonaných v dôsledku zmien 
právnych predpisov,

c) poskytovanie verzií s optimalizovanými alebo rozšírenými funkciami Programu iZUS, 
pri p. verzií reflektujúcich vývoj v oblasti informačných technológií, za predpokladu a len 
v prípade, že k takej aktualizácii, optimalizácii alebo vývoju dôjde počas doby trvania 
sublicencie licencie.

Poskytovateľ sublicencie môže poskytnúť Nadobúdateľovi sublicencie, na základe jeho 
objednávky, ďalšie služby, ktoré sú špecifikované v Cenníku, prípadne aj služby podľa osobitných 
požiadaviek Nadobúdateľa sublicencie a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi 
Poskytovateľom sublicencie a Nadobúdateľom sublicencie.

Článok V. 
Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.01.2015 
do 31.8.2015
Pred dobou uvedenou v bode 1 tohto článku sa zmluvný vzťah môže ukončiť len písomnou 
dohodou zmluvných strán. Ak zmluvné strany uzavrú písomnú dohodu o ukončení zmluvného 
vzťahu, uvedú v predmetnej dohode deň, ku ktorému sa zmluvný vzťah končí. Ak takýto deň nie 
je v písomnej dohode zmluvných strán uvedený, skončí sa zmluvný vzťah dňom, ktorý nasleduje 
po dni, v ktorom zmluvné strany podpísali dohodu o ukončení zmluvného vzťahu.

Zmluvný vzťah sa končí dňom uvedeným v ods. 1 tohto článku za podmienky, že ktorákoľvek zo 
zmluvných strán doručí v lehote jedného (1) mesiaca pred dňom ukončenia jej platnosti, druhej 
zmluvnej strane písomné oznámenie, že netrvá na predĺžení zmluvného vzťahu na dobu neurčitú.
V prípade ak takéto oznámenie nebude doručené, zmluva sa automaticky predlžuje na dobu 
neurčitú. Po predĺžení zmluvného vzťahu na dobu neurčitú platia pre ukončenie zmluvy 
podmienky uvedené v ďalších ustanoveniach tohto článku.

V prípade, ak dôjde k predĺženiu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú v zmysle ods. 2 tohto 
článku, zmluvný vzťah sa môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

a) Ak zmluvné strany uzavrú písomnú dohodu o ukončení zmluvného vzťahu, uvedú v 
predmetnej dohode deň, ku ktorému sa zmluvný vzťah končí. Ak takýto deň nie je v 
písomnej dohode zmluvných strán uvedený, skončí sa zmluvný vzťah dňom, ktorý 
nasleduje po dni, v ktorom zmluvné strany podpísali dohodu o ukončení zmluvného 
vzťahu.

b) Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek 
dôvodu, resp. bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane* Ak bola daná výpoveď niektorou zo zmluvných strán, skončí sa zmluvný vzťah 
uplynutím výpovednej lehoty.



5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy s účinnosťou odo dňa 
doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, a to v prípade závažného 
porušenia tejto zmluvy. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany Nadobúdateľa sublicencie sa 
považuje najmä :

a) omeškanie Nadobúdateľa sublicencie viac ako tridsať (30) dní s plnením akéhokoľvek 
peňažného záväzku voči Poskytovateľovi sublicencie,

b) použitie Programu iZUŠ v rozpore s dohodnutým rozsahom jeho použitia v zmysle tejto 
zmluvy.

6. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu na základe dohody, zmluvných strán, v dôsledku 
výpovede zo strany Nadobúdateľa sublicencie alebo v dôsledku odstúpenia od zmluvy zo strany 
Poskytovateľa sublicencie, Nadobúdateľ sublicencie berie na vedomie, že nemá nárok na vrátenie, 
čo i len časti, zaplatenej Odmeny v zmysle článku III. tejto zmluvy. V prípade ukončenia 
zmluvného vzťahu v dôsledku výpovede zo strany Poskytovateľa sublicencie alebo v dôsledku 
odstúpenia od zmluvy zo strany Nadobúdateľa sublicencie, Nadobúdateľ sublicencie má nárok na 
vrátenie alikvotnej časti zaplatenej Odmeny v zmysle článku III. tejto zmluvy.

7. Nadobúdateľ sublicencie berie na vedomie, že dňom skončenia zmluvného vzťahu v zmysle 
vyššie uvedeného Nadobúdateľ sublicencie a všetky ním oprávnené osoby stratia prístup 
k Programu iZUŠ prostredníctvom webovej stránky www.izus.sk .

Článok VI. 
Zodpovednosť za škodu

1. Poskytovateľ sublicencie nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Nadobúdateľovi sublicencie alebo 
tretej osobe v dôsledku použitia Programu iZUŠ na iný účel, než na ten, na ktorý je Program iZUŠ 
vytvorený a určený v súlade s jeho špecifikáciou podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ako aj v súlade s 
ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy a prípadnými pokynmi Poskytovateľa sublicencie.

2. Poskytovateľ sublicencie nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Nadobúdateľovi sublicencie alebo 
tretej osobe v dôsledku vecne nesprávneho, vadného alebo nepostačujúceho pokynu alebo 
príkazu, ktoré zadal Nadobúdateľ sublicencie alebo tretia osoba, ani nezodpovedá za škodu, ktorá 
vznikla Nadobúdateľovi sublicencie v dôsledku nesprávneho používania Programu iZUŠ 
Nadobúdateľom sublicencie alebo treťou osobou pre nedostatok znalostí z odboru výpočtových 
technológií nevyhnutných na správne použitie Programu iZUŠ.

3. Nadobúdateľ sublicencie berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že:

a) Poskytovateľ sublicencie nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Nadobúdateľovi 
sublicencie alebo tretej osobe v dôsledku použitia výstupných dát Programu iZUŠ,

b) Program iZUŠ nie je účtovným, daňovým, mzdy spracujúcim ani iným obdobným 
programom, že takéto programy nenahrádza a že Poskytovateľ sublicencie nezodpovedá 
za škodu vzniknutú Nadobúdateľovi sublicencie alebo tretej osobe v dôsledku použitia 
Programu iZUS v rozpore s účelom, na ktorý je určený,

http://www.izus.sk


c) Nadobúdateľ sublicencie je sám zodpovedný za vytváranie a používanie dát v Programe 
iZUŠ ako aj za prevádzku Programu iZUŠ, a že Poskytovateľ sublicencie nezodpovedá za 
škodu vzniknutú Nadobúdateľovi sublicencie v dôsledku straty alebo akéhokoľvek 
poškodenia dát a dátových štruktúr Nadobúdateľa sublicencie alebo tretej osoby,

d) Programom iZUŠ počítané alebo vyznačované údaje, výpočty, sumy, lehoty, dátumy, 
doby, termíny a časové úseky majú charakter pomocných údajov a Nadobúdateľ 
sublicencie je povinný o plynutí lehôt, dátumov, dôb, termínov a časových úsekov viesť aj 
iné pomocné záznamy, keďže Poskytovateľ sublicencie nezodpovedá za škodu vzniknutú 
Nadobúdateľovi sublicencie v dôsledku nesprávnosti alebo neúplnosti Programom iZUŠ 
počítaných alebo vyznačovaných údajov, výpočtov, súm, lehôt, dátumov, dôb, termínov a 
časových úsekov,

e) Poskytovateľ sublicencie nezodpovedá za škodu spôsobenú tretím osobám únikom 
osobných údajov z databázy Nadobúdateľa sublicencie spôsobenú úmyselne alebo 
z nedbanlivosti Nadobúdateľom sublicencie, t.j. spôsobenú neoprávnených použitím 
prístupových údajov Nadobúdateľa sublicencie alebo prístupových údajov oprávnených 
osôb Nadobúdateľa sublicencie.

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi 
zmluvnými stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadov výslovne určených v tejto zmluve, nemajú nárok od 
seba požadovať akékoľvek finančné plnenia za splnenie svojich povinností, resp. poskytnutia práv na 
základe tejto zmluvy.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto 
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 
zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade 
sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) 
novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.

Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky dohody týkajúce sa spolupráce sú obsiahnuté v tejto zmluve v 
písomnej forme a tiež vyhlasujú, že neboli urobené žiadne iné ústne dohody, týkajúce sa tejto zmluvy.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Autorského zákona, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Doručovanie pre účely Zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne‘Výkonané vtedy, ak sa 
doručuje na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú adresu, 
ktorá bola písomne oznámená druhej zmluvnej strane. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si 

, písomne oznamovať zmenu adresy sídla bez zbytočného odkladu. V prípade, ak sa nepodarí 
“akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy doručiť dotknutej zmluvnej strane, písomnosť sa považuje 
za doručenú po troch dňoch od preukázateľného odoslania na prepravu.



8. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, ktoré by v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy vznikli, budú riešiť prednostne spoločným rokovaním a dohodou. V prípade, že 
zmluvné strany nedokážu spor vyriešiť dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán sa obráti na 
príslušný súd v SR.

9. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre Poskytovateľa 
sublicencie ajeden pre Nadobúdateľa sublicencie.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zmluva vyjadruje ich 
slobodnú vôľu, nebola uzavretá pod nátlakom, ani za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo 
zmluvných strán a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú štatutárni zástupcovia zmluvných strán.

V Považskej Bystrici, dňa 30.10.2014 V Považskej Bystrici, dňa 30.10.2014

Prílohy:

Príloha č. I Špecifikácia Programu iZUŠ 
Príloha č. 2 Cenník


