
Centrálne
číslo zmluvy ▲

Typ Druh Zmluvné strany

201400032 Zmluvy rôzne Materská škola Bajkalská. 
CUBS plus. s. r. o.

201500005 Zmluvy rôzne Materská škola Bajkalská. 
CUBS plus, s. r. o.

201500043 Zmluvy rôzne Materská škola Bajkalská, 
CUBS plus, s. r. o.

201600039 Zmluvy rôzne Zmluva o 
poskytnutí služieb

Materská škola Bajkalská. 
CUBS plus, s. r. o.

201700003 Zmluvy rôzne Zmluva o dodávke 
služieb

Materská škola Bajkalská, 
CUBS plus, s. r. o.



Predmet

vypracovanie bezpečnostného 
projektu

paušálna starostlivosť v oblasti 
ochrany osobných údajov

aktualizácia bezpečnostného projektu

aktualizácia bezpečnostného projektu

paušálna starostlivosť v oblasti 
ochrany osobných údajov

Cena celkom Mena

180.00 EUR 

1 123,21 EUR

120.00 EUR

172.80 EUR

Dátum
podpisu

01.06.2014

30.01.2015

21.09.2015

29.06.2016

16.01.2017



Interné číslo 
faktúry Dodávateľ Popis - účel platby Celková cena Mena Dátum

úhrady

201700110 CUBS plus, s. r. o. ochrana osobných údajov - paušál 36,72 EUR 11.04.2017

201600437 CUBS plus, s. r. o. ochrana osobných údajov 11-12/2016,1/2017 140,40 EUR 12.01.2017

201600408 CUBS plus, s. r. o. ochrana osobných údajov - paušálna starostlivosť 140.40 EUR 22.12.2016

201600237 CUBS plus, s. r. o. aktualizácia bezpečnostného projektu o ochrane osobných 
údajov

180,00 EUR 05.08.2016

201600223 CUBS plus, s. r. o. ochrana osobných údajov 140.40 EUR 11.07.2016

201600112 CUBS plus, s. r. o. ochrana osobných údajov 140.40 EUR 12.04.2016

201500446 CUBS plus, s. r. o. ochrana osobných údajov-paušál 119,34 EUR 19.01.2016

201500341 CUBS plus, s. r. o. aktualizácia bezpečnostného projektu 120,00 EUR 03.11.2015

201500309 CUBS plus, s. r. o. ochrana osobných údajov 119,34 EUR 09.10.2015

201500222 CUBS plus, s. r. o. Ochrana osobných údajov 119,34 EUR 13.07.2015

201500122 CUBS plus, s. r. o. služby v oblasti ochrany osobných údajov za mesiac 2- 
4/2015

119,34 EUR 23.04.2015

201400223 CUBS plus, s. r. o. vypracovanie bezpečnostného projektu informačných 180.00 EUR 01.07.2014
systémov



Z M L U V A O D I E L O
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Materská škola
Bajkalská 31, 080 01 Prešov 
42085446

PaedDr. Renáta Gumanová

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
Zapísaná:

Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zastúpená:

CUBS plus, s.r.o.
Masarykova č. 21, 040 01 Košice
46 943 404
2023678118
SK2023678118
Obchodný register Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 31238/V.
SBERBANK, a.s., 4350360602/3100
SK7831000000004350360602
LUBASKBX
Mgr. Jaroslav Dzurik - konateľ spoločnosti

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia :

Čl. I.
Predmet diela.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, a to: poskytnutie paušálnej starostlivosti o klienta
v oblasti ochrany osobných údajov, vo Variante C/mesačná periodicita.

VARIANT C obsahuje:
• zasielanie pravidelného newsletteru zo "sveta" ochrany osobných údajov - novinky, 

zaujímavosti, tipy, triky, odporúčania z právnej, technickej, teoretickej i praktickej oblasti 
danej problematiky,

• audit informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001/2005 (lxročne),
• monitoring zavedených organizačných, technických a ďalších bezpečnostných opatrení 

v praxi prevádzkovateľa (hĺbkové analýzy na základe vykonania monitoringu priamo 
u klienta, vypracovanie písomného posudku k vykonanej analýze),

• konzultačná a poradenská činnosť s vypracovaním formálnych stanovísk našej spoločnosti 
v danej veci,

• realizácia pravidelných školení oprávnených osôb (na požiadanie klienta) (lxročne).
2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Čl. II.
Cena diela a platobné podmienky.

1. Cena paušálnej starostlivosti je stanovená nasledovne:

TYP/DOBA lx  MESAČNE

VARIANT C:
BEZPEČNOSTNÝ ANALYTIK

39,00 € bez DPH
(Tridsaťdeväť euro)

a to po splnení povinností vyplývajúcich z čl. I odseku 1 zmluvy o dielo na základe faktúry 
zhotoviteľa splatnej v lehote nie menej ako 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

2. K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná sadzba DPH.

3. Fakturácia za služby bude realizovaná každé tri mesiace (raz za štvrťrok) a bude obsahovať 
poskytnutú paušálnu starostlivosť za tri po sebe nasledujúce mesiace.

4. Zhotoviteľ týmto poskytuje Objednávateľovi zľavu z ceny diela vo výške 15% v trvaní 12 
mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo.



5. Objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru zhotoviteľa, ktorá nespĺňa náležitosti stanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, je vystavená pred dobou dohodnutou v tejto 
zmluve alebo jej splatnosť je určená v rozpore s touto zmluvou. Neuhradenie takej faktúry sa 
nebude považovať za omeškanie objednávateľa.

6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať 
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,04 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania.

7. Dohodnutá cena diela zahŕňa náhradu všetkých nákladov, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri plnení 
jeho záväzkov z tejto zmluvy.

Čl. III.
Doba trvania a zánik zmluvy.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie záväzku zhotoviteľa začína plynúť dňom 01.02.2015.

2. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa podpísania oboma zmluvnými 
stranami.

3. Zmluva o dielo môže zaniknúť písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

4. Ak dôjde k zániku zmluvy podľa odseku 1, zmluvné strany vyvinú úsilie, aby sa dohodli 
na vzájomne vyhovujúcom vysporiadaní svojich práv a povinností.

Čl. IV.
Záväzky zmluvných strán.

1. Zhotoviteľ je povinný splniť svoje záväzky z tejto zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou.

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné informácie, podklady a súčinnosť, ktoré 
sú nevyhnutne potrebné pre poskytnutie predmetu zmluvy.

3. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť dokumenty, ktoré pre neho vypracuje zhotoviteľ 
na základe tejto zmluvy, tretím osobám pre ich vlastné potreby, a to bez predchádzajúceho 
súhlasu zhotoviteľa.

Čl. V.
Povinnosť mlčanlivosti.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivosti o informáciách, ktoré sa dozvie pri plnení tejto 
zmluvy.

2. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1, zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi 
celý rozsah škôd spôsobených týmto porušením v peniazoch v lehote do 15 dní od ich 
vyfakturovania objednávateľom. Okrem toho je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi 
bezdôvodné obohatenie, ktoré by získal porušením mlčanlivosti, v lehote do 15 dní od 
uplatnenia požiadavky objednávateľom. Ak zhotoviteľ tieto lehoty nedodrží, zaväzuje sa zaplatiť 
objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až 
do zaplatenia.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia.

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len po vzájomnej dohode formou 
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.

2. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden 
výtlačok.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali.
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Čl. X.
Zástupcovia zmluvných strán.

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy a v otázkach súčinnosti konajú: 

za objednávateľa:

za zhotoviteľa: PhDr. Jana Géciová, zamestnanec, spracovateľ

V Prešove dňa 26. 1. 2015 V Košiciach dňa 30. 1. 2015

Materská škola
PaedDr. Renáta Gumanová

CUBS plus, s.r.o.
Mgr. Jaroslav Dzurik, konateľ spoločnosti
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Z M L U V A  O D I E L O
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

1. Objednávateľ: Materská škola
so šidlom: Bajkalská 31, Prešov 
IČO: 042085446
Zastúpená: PacdDr, Renáta Gumanová, riaditelka školy

2. Zhotovíte!': CUBS plus, s.r.o.

so sídlom: Masarykova č. 21, 040 01 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I,
oddiel: Sro, vložka 31238/V
IČO: 46 943 404
IČ DPH: SK2023678110
DIČ: 2023678110
Bankové spojenie: SBERBANK, a.s., č. účtu: 4350360602/3100 
IBAN: SK783100000000435036060?
SWIFT: LUBASKBX
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom - konateľom spoločnosti

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia :

ČI. I.
Predmet diela.

1. ZhotovJteľ sa zaväzuje vykonať dielo -  vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu 
informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom. Dielo bude vykonané v súlade 
so základnými pravidlami bezpečnosti a zákonnosti prevádzkovaných informačných systémov, 
vydanými bezpečnostnými štandardami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
a úannými na území Slovenskej republiky (najmä ust. § 20 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov’*}, právne záväznými aktmi Európskej 
únie a Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovený projekt prevziať a zaplatiť za dielo.

ČI. II.
Doba vykonania diela.

1. Zhotoviteľsa zaväzuje vypracovať aktualizáciu bezpečnostného projektu informačných systémov 
do 31.10.2015 a zároveň zabezpečí spoločne s prevádzkovateľom IS:

vypracovanie aktualizácie Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov a súvisiacich 
dokumentov,

súčinnosť pri aplikácii jednotlivých právnych kategórii vyplývajúcich z cit. zákona ako sú 
účel, pravdivosť, správnosť, aktuálnosť, doba platnosti, oprávnená a zodpovedná osoba, 
sprostredkovateľ IS, súhlas dotknutej osoby a pod. na podmienky Vami prevádzkovaného IS.

ČI. III.
Cena diela.

1. Za dielo objednávateľ zaplatí čiastku 100,00 € bez DPH (slovom: Jednosto EURO), na základe 
faktúry zhotoviteľa splatnej do 14 dní od doručenia.

2. Zmluvná pokuta sa stanovuje za nedodržanie dohodnutého termínu 0,04 % z dohodnutej ceny 
za každý deň omeškania.

3. K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná sadzba DPH.
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ČI. IV.
Zánik zmluvy.

1. Zmluva o dielo môže zaniknúť :

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

b) výpoveďou objednávateľa, a< zhotoviteľ nedodrží čl. II tejto zmluvy.
2. Výpovedná doba je 1 mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca po doručení výpovede.

Čl. V.
Záväzky zmluvných strán.

1. Zhotoviteľjc povinný :
a) vykonať predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vykonať predmet zmluvy riadne a včas v rozsahu § 20 a nasl. zákona NR SR č. 122/7013 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,
c) zabezpečiť aj ďalšie touto zmluvou nešpecifikované, ale s predmetom zmluvy súvisiace 
činnosti na základe požiadavky objednávateľa a po dohode obidvoch zmluvných strán.

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné informácie, podklady a súčinnosť, ktoré sú 
nevyhnutne potrebné pre vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu objednávateľom 
prevádzkovaného informačného systému.

ČI. VI.
Povinnosť mlčanlivosti.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivosti o informáciách, ktoré sa dozvie pri zhotovovaní 
diela.

2. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť mlčanlivosti o predmete diela tejto zmluvy zaväzuje sa uhradiť 
objednávateľovi celý rozsah škôd spôsobených týmto porušením v peniazoch v lehote do 15 dni 
od ich vyfakturovania zhotoviteľovi. Okrem toho je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi 
bezdôvodné obohatenie, ktoré by získal porušením mlčanlivosti v lehote do 15 dní od uplatnenia 
požiadavky objednávateľom. Ak zhotoviteľ tieto lehoty nedodrží, zaväzuje sa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,5 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy až do zaplatenia.

Čl. VII.
Zmluvná pokuta.

1. Zavinené omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy sa považuje za porušenie 
zmluvných povinností. V danom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 100,00 €.

2. Zavlnené omeškanie objednávateľa s poskytnutím zhotoviteľovi všetkých potrebných Informácii, 
podkladov a súčinnosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie aktualizácie 
bezpečnostného projektu objednávateľom prevádzkovaného informačného systému sa považuje 
za porušenie zmluvných povinností. V danom prípade objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,00 C.

Čl. VIII.
Zodpovednosť za vady.

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy v súlade 
s pokynmi objednávateľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho dodania.
3. Zhotoviteľ poskytuje záruku za odborné vypracovanie, správnosť a úplnosť dodaného 

bezpečnostného projektu (vrátane všetkých jeho platných dodatkov) v trvaní 12 mesiacov odo 
dňa prevzatia diela.

4. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi zmenu súčasného stavu 
prevádzkovaných informačných systémov alebo vznik nových skutočností resp. stavu, ktorá má 
podstatný vplyv na ochranu spracúvaných osobných údajov v prevádzkovaných informačných 
systémoch.
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ČI. IX.
Autorské práva

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že diefo, ktorého vytvorenie je predmetom tejto zmluvy, a to 
bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov (a všetky jeho dodatky), prípadne smernice 
vypracované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, sú predmetom ochrany podľa zákona 
č. 618/2003 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.
2. Zhotovíte!' poskytuje objednávateľovi týmto časovo neobmedzenú licenciu na použitie 
predmetného autorského diela (bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov, všetkých 
jeho dodatkov a smerníc vypracovaných v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) v rozsahu 
potrebnom na plnenie povinností objednávateľa podľa zákon o ochrane osobných údajov. Licencia 
sa objednávateľovi Ldelúje bez možnosti udeliť subliccnciu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo (bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov, všetky 
jeho dodatky a smernice vypracované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) ani jeho časť 
nepoužije v rozpore s udelenou licenciou a to najmä, že nebude:

dielo alebo jeho rozmnoženiny žiadnym spôsobom rozširovať,
vyhotovovať rozmnoženiny diela alebo jej časti s výnimkou rozmnožcnín na úradné účely 
alebo pre archív objednávateľa,
spracovávať, prekladať meniť dielo ani jeho časť (okrem zmeny diela v prípade zmeny 
príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dielo).

ČI. X.
Odovzdanie a prevzatie diela.

1. Zhor.oviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie vypracovaného bezpečnostného projektu 
informačného systému, jeho dodatkov a smerníc, ktoré mu zašle na adresu sídla objednávateľa 
v jedinom výtlačku doporučenou zásielkou do vlastných rúk štatutárneho orgánu objednávateľa.

ČI. XI.
Záverečné ustanovenia.

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len po vzájomnej dohode formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.

2. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden 
výtlačok.

4. Zmluvné strany sl zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podp;su obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

ČI. XII.
Zástupcovia zmluvných strán.

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú :
za objednávateľa: p. PatíDr. Renáta Gumanová -  riaditelka
za zhotoviteľa: p. Mgr. Jaroslav Dzurik - konateľ spoločnosti

2. V technických otázkach a otázkach súčinnosti pri vyhotovení diela : 
za objednávateľa: p. PaidDr. Renáta Gumanová -  riaditelka 

za zhotoviteľa: p. PhDr. Jana Géciová -  zamestnanec spoločnosti

V Prešove V Košiciach dňa
r-------



Z M L U V A  O D I E L O
{§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

1. Objednávateľ: J/C0CA)
so šidlom: 3*. ťÚESOt/
-ČO:
DIČ: 1 0 1 1  y i y o t y
Zastúpené: I t v ý ť l

2. Zhotoviteľ: CUBS plus, s.r.o.
so sídlom: Masarykova č. 21, 040 01 Košice
zapísaná v Obchodnom regislri Okresného súdu v Košiciach I, 
odd el: Sro, vložka 3123SA/
IČO: 46 943 404 
JČ DPH: SK2023678110 
DIČ: 2023678110
Bankové spojenie: SBFRBANK, a.s., č. účtu 4350360602/3100 
IbAN: SK/8310000C0004350360602 
SVVIFT- LURA5KBX
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzunkoin konateľom spoločnosti

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znen a :

ČI. I.
Predmet diela.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dieio -  vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu 
informačných Systémov prevádzkovaných objednávateľom. Dielo bude vykonané v súlade 
so základnými pravidlami bezpečnosti a zákonnosti prevádzkovaných Informačných systémov, 
vydanými bezpečnostnými štandardami, všeobecne 7.,)vá?nými právnymi predpismi platnými 
a účinnými na územi Slovenskej republiky (najma usr. § 20 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni r.eskoršich 
predpisov {dälcj len „zákon o ochrane osobných údajov”), právne 7ává7nými aktmi Furópskej 
únie a Ejrópskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná.

2. Objernávatef sa zaväzuje zhotovený projekt prevziať a zaplatiť za dielo.

ČI. II.
Doba vykonania diela.

1. Ziotoviteľsa zaväzuje vypracovať aktualizáciu bezpečnostného projektu Informačných systémov 
do 16.07.2016 a zároveň zabezpečí spoločne s prevádzkovateľom TS:
* vypracovanie aktua rácie Bezpečnostného projektu ochrany osnhnýrh údajov a súvisiacich 

dokumentov,
súčinnosť pri aplikácii jednotlivých právnych kategórii vyplývajúcich z Cit. zákona axo sú 
účel, pravdivosť, správnosť, aktuálnosť, doba platnosti, oprávnená a zodpovedná osooa, 
sprostredkovateľ IS, súhlas dotkrutej osoby a pod. na podmienky Vami preváazkovaného IS.

ČI. III.
Cena diela.

1. Za delo objednávateľ zaplatí čiastku 150,00 € bez DPH (slovom: Jednostc päťdesiat EURO), na 
základe faklú,’y zholovileľa splatnej do 14 dni od dor učenia.

2. Zmluvná pokula sa stanovuje za uedod'žame dohodnutého te-miiiu 0,0̂ - % z dohodnutej ceny 
73 každý deň omeškania.

3. K uvedenej súrne bude pripočítaná prís-ušná sadzba D^H.



ČI. IV.
Zánik zmluvy.

1. Zmluva o dielo môže zaniknúť:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

b) výpoveďou objednávateľa, a< zhotoviteľ nedodrží £1- ľl tejto zmluvy.
1. Výpovedná doba je 1 mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca po doručení výpovede.

ČI. V.
Záväzky zmluvných strán.

1 Zhotoviteľ je povinný :
a) vykonať predmet zmluvy s potrebnou odbernou starostlivosťou,
b) vykonať predmet zm.uvy riadne a včas v rozsahu § 20 a nasl. zákona NR SR č. 122/2013 
Z.2. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,
c) zabezpečiť aj ďalšie touto zmluvou nešpecifikované, ale s predmetom z.muvv súvisiace 
Činnosti na základe požiadavky objednávateľa a po dohode obidvoch zmluvných strán.

2. Objednávateľ' poskytne zhoteviteľovi všetky potrebné informácie, podklady a súčinnosť, ktoré sú 
nevyhnutne potrebné pre vypracovanie aktualizácie bezpečnostného p-ojektu objednávateľom 
prevádzkovaného informačného systému.

ČI. VI.
Povinnosť mlčanlivosti.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou mlčanl.vostl o informáciách, které sa dozvie pri 
zhotevovani diela.

?. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť mlčanlivosti o predmete diela tejto zmluvy zaväzuje sa unradiť 
objednávateľovi celý rozsah škôd spôsobených týmto porušením v pemazocn v lehote do 15 
dní od ich vyfakturovala zhetoviteľovi. Okrem toho Je znotovitet povinný vydať 
objednávateľovi bezdôvodné obohatenie, ktoré by získal po-ušenim mlčanlivosti v lehote do 15 
dní od uplatnenia požiadavky objednávateľom. Ak zhotoviteľ tieto lehoty neoodrzi, zaväzuje sa 
zaplatiť oojednávateľovi zmluvnú pokutu 0,5 % 7«i každý deň omeškania z dlžnej sjmy 3Ž 
do zaplateria.

ČI. VII.
Zmluvná pokuta.

1. Zavlnené omeškanie zhetoviteľa s dodaním predmetu zmluvy sa považuje za porušenie 
zmluvných povinností. V danom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pc<utu 
vo výške f 00,00 C.

2. Zavineré omeškanie objednávateľa s poskytnutím zhotoviteľovi všetkých pôvabných tnfomác-t, 
podkladov a súčinnosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie aktualizácie 
bezpečnostného projektu objednávateľom prevádzkovaného informačného systému sa považuje 
za porušenie zmuvných povinností. V danom pupade objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,00 C.

ČI. VIII.
Zodpovednosť za vady.

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmljvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy v súlade 
S pokynmi objednávateľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho dodania.
3. Zhotoviteľ poskytuje ziruku za odborné vypracovanie, správnosť s úp nosť dodaného 

bezpečnostného projektu (vrátane všetkých jeho platných dodatkov) v trvaní 12 mesiacov odo 
dna prevzatia diela.

4. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi zmenu súčasného stavu 
prevádzkovaných informačných systémov a’ebo vznik nových skJtočnosií iesp. suivu. ktorá má 
podstatný vplyv na ochranu spracúvaných osobných údajov v prevádzkovaných informačných 
systémoch.



ČI. IX.
Autorské práva

/ s.*

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že dielo, ktorého vytvorenie je predmetom tejto zmluvy, a to 
bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov (a'všetky jeho-dodatky), pripadne smernice, 
vypracované v zmysle zá<ona o ochrane osobných údajov, sú predmetom ochrany podľa zákona 
č. 618/2003 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.
?. Zhotovíte!' poskytuje objednávateľovi týmto časovo neobmedzenú licenciu na použitie 
predmetného autorského diela (bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov, všetkých 
jeho dodatkov a smerníc vypracovaných v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) v rozsahu 
potrebnom na plnenie povinnosť objednávateľa podľa zákon o ochrane osobných údajov, licencia 
sa objednávateľovi udeľuje bez možnosti udeliť suolicenciu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo (bezpečrostný -projekt ochrany osobných údajov , všetky 
Jeho dodatky a smernice vypracované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) ani jeho časť 
nepoužije v rozpore s udelenou licenciou a to najmä, že nebude-: 

dielo alebo jeho rozmroženiny žiadnym spôsobom rozširovať,
vyhotovovať rozmnožeriiny diela alebo Jej časti s výnimkou rozmnoženín ria úradné účely 

alebo pre archív objednávateľa,
spracovávať, prekladať meniť dielo ani jeho časť (okrem zmeny diela v prípade zmeny 

príslušných právnych pretíoisov vzťahujúcich sa na dielo).

ČI. X.
Odovzdanie a prevzatie diela.

1. Zhotovíte!' vyzve objednávateľa na jrevzatie vypracovaného bezpečnostného projektu 
informačného systému, jeho dodatkov a smerníc, ktoré mu zašle na adresu sídla objednávateľa 
v jedinom výtlačku doporučenou zásielkou do vlastných rúk Štatutárneho orgánu objednávateľa.

ČI. XI.
Záverečné ustanovenia.

1. Meniť alebo dopĺňať obsah lejlo zmluvy hi.de možná len po vzájomnej dohoce formou pisomrých 
dcdalkov, kcoré bucú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcarn- oboch zmluvrých 
strán.

2. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 
ustanoveni Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana ondrží jeden 
výtlačok

4. Zmluvné strany s- zmluvu piečitali, jej obsahu porozumeli a r.a znak súhlasu s jéj obsahom ;u 
vlastnoručne pcdpisaii.

5. Zmluva nadobúda p'atnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň pc dm jej 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

ČI. XII.
Zástupcovia zmluvných strán.

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú : 
za objednávateľa: ?
za zhotovltelä: p. Mgi. Jaroslav Dzur.k - konateľspoločnost

2. V technických otázkach a otázkach súčinnosti pri vyhotovení dielo : 

za objednávateľa: p.
za zhctovitéfe: p. PhDr. Jana Géc ová -  zamestnanec spoločnosti

V Košiciach dňa

C U B S  i& w -  * ~  1 
v-



Z M  L U V A  O  D I E L O
{§ 536 a riasi. Obchodného zákonníka)

1. Objednávateľ:
Obchodné meno: Materská škola
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:

Bajkalská 31, 080 01 Prešov
42 085 446
PaedDr. Renáta Gumanová - riaditelka

2. Zhotovíte ľ:

Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
OIČ:
1Č DPH: 
Zapísaná:

Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zastúpená:

CUBS plus, s.r.o.
Masarykova č. 21, 040 01 Košice
46 943 404
2023678118
SK2023678118
Obchodný register Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 31238/V.
SBERBANK, a.S., 4350360602/3100
SK7831000000004350360602
LUBASKBX
Mgr. Jaroslav Dzurik -  konateľ spoločnosti

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia :

ČI. I.
Predmet diela.

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje vykonať dielo, a to: poskytnutie paušálnej starostlivosti o klienta 
v oblasti ochrany osobných údajov, vo Variante A/mesačná periodicita.

VARIANT A obsahuje:
• zasielanie pravidelného newsletteru zo 'sveta'1 ochrany osobných údajov - novinky, 

zaujímavosti, tipy, triky, odporúčania z právnej, technickej, teoretickej i praktickej oblasti 
danej problematiky.

2. Objednávateľsa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

ČI. II.
Cena diela a platobné podmienky.

1. Cena paušálnej starostlivosti je stanovená nasledovne:

j TYP/DOBA ! íx  MESAČNÉ
i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ J
■ VARIANT A: 12,00 € bez DPH
| NEWSLETTER (ZASIELANIE (Dvanásť eu-o)
! NOVINIEK)_______________ !___________________j

a to po splnení povinností vyplývajúcich z čl. I odseku 1 zmluvy o dielo na základe faktúry 
zhotoviteľa splatnej v lehote nie menej ako 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

2. K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná sadzba DPH.

3. Fakturácia za služby bude realizovaná každé tri mesiace (raz za štvrťrok) a bude obsahovať 
poskytnutú paušálnu starostlivosť za tri po sebe nasledujúce mesiace.

4. Zhotoviteľ týmto poskytuje Objednávateľovi zľavu z ceny diela vo výške 15% v trvaní 12 
mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo.

5. Objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru zhotoviteľa, ktorá nespĺňa náležitosti stanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, je vystavená pred dobou dohodnutou v tejto 
zmluve alebo jej splatnosť Je určená v rozpore s touto zmluvou. Neuhradenie takej faktúry sa 
nebude považovať za omeškanie objednávateľa.



6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať 
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,04 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania.

7. Dohodnutá cena diela zahŕňa náhradu všetkých nákladov, ktoré zhotovitcl'ovi vzniknú pri plnení 
jeho záväzkov z tejto zmluvy.

ČI. III.
Doba trvania a zánik zmluvy.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie záväzku zhotoviteľa začína plynúť dňom 01.02.2017.

2. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa podpísania oboma zmluvnými 
stranami.

3. Zmluva o dielo môže zaniknúť písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

4. Ak dôjde k zániku zmluvy podľa odseku 1, zmluvné strany vyvinú úsilie, aby sa dohodli 
na vzájomne vyhovujúcom vysporiadanl svojich práv a povinnosti.

ČI. IV.
Záväzky zmluvných strán.

1. Zhotoviteľ Je povinný splniť svoje záväzky z tejto zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou.

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné informácie, podklady a súčinnosť, ktoré 
sú nevyhnutne potrebné pre poskytnutie predmetu zmluvy.

3. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť dokumenty, ktoré pre neho vypracuje zhotoviteľ 
na základe tejto zmluvy, tretím osobám pre ich vlastné potreby, a to bez predchádzajúceho 
súhlasu zhotoviteľa.

ČI. V.
Povinnosť mlčanlivosti.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivostí o informáciách, ktoré sa dozvie pri plnení tejto
zmluvy.

2. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1, zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi 
celý rozsah škôd spôsobených týmto porušením v peniazoch v lehote do 15 dní od ich 
vyfakturovania objednávateľom. Okrem toho Je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi 
bezdôvodné obohatenie, ktoré by získal porušením mlčanlivosti, v lehote do 15 dní od 
uplatnenia požiadavky objednávateľom. Ak zhotoviteľ tieto lehoty nedodrží, zaväzuje sa zaplatiť 
objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až 
do zaplatenia.

ČI. IX.
Záverečné ustanovenia.

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len po vzájomnej dohode formou 
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.

2. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden 
výtlačok.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, Jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali.
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ČI. x .
Zástupcovia zmluvných strán.

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy a v otázkach súčinnosti konajú: 

za objednávateľa: PaedDr. Renáta Gumanová, riaditelka

za zhotoviteľa: PhDr. Jana Géciová, zamestnanec, spracovateľ

V Košiciach dňa

j CUB5 pf
Mosarykcw 2 

ČO:4i

CUBS pli
Mgr. Jaroslav Dzuril

ŕfrrrrrtí/............
fs, s.r.o.
konateľ spoločnosti
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1. Objednávateľ:

Z M L U V A  O D I E L O
(§ 536 a riasi. Obchodné ho zákonníka)

JMf£A±&9 SÁčtti
so sídlom: £ /fd A 4 £ 6 & /) P A Č & V
IČO: 4s c * 3 4 í é
Zťislúoíilá: PjeJIk, í f ^ ^ í '

2. Zh otovitcf: CUBS plus, s .r .o .
SO šidlom; Masarykova i .  21, 040 01 KotiC*
zapísaná v Obchodnom '«gir.tn Okresného súdu v Košiciach T. 
od*d: Sra, vložka 31236/v 
tCO 46 943 404
IČ DPH: SK20?:K>™il0 
DIČ: 2023578110
Bankové spojenie 5B&RBANK, č. tčui: 4356360602/3163 
IBAPJ: $K7$3l IXl -006C0435C360602 
SWIFľ: LUftASKäX
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom - konateíom spoločnosti\J2*CV3<dJÚ rmluvu nasledujúceho znení*

Ô. I.
Predmet diela.

1. 7hQtavfccr sd zavázu# vykoná dielo -  vypracovan e U-zpečnost^ho projekte informačných 
systémov prevádzkovaných c&Jednáveteľom (dilcj ten .bezpečnostný Projekt'), Bezpečnostných 
smerníc a vypracovanie súvisiouiít dokumentov v súlade zákonom NR SR č 122/2013 Z . z. 
r. ochrane osobných údajov Dialo oude vykonané v súlade SO ľíkladnýml pravid ami bezpečností 
a zákornor.b prevádzkovaných Informačných systémov, vydanými bezpečnostnými Štandardami. 
vico&Qcre závažnými právnymi predpism platnými a vonnými na úzetni Slovenskej republiky 
čnejm* t«t. § 2G zákona MR SR č 122/2013 2 7. o ochrane osobných údajov (dälej ifn „zákon 
ô ochrane osobných údajov"), právne záväznými aktmi Európskej únie á Európskych 
spoločenstiev a medzináradnými zmluvami, ktorými Je Slovenská republika viazaná.

2 OOjednávaŕaľsa zaväzuje zhotovený projekt prevziať a zaplatiť za dielo.

či. n.
Doba vykonania diela.

1. Zhotovteľ sa zaväzuje vypracovať p-edrnetný bezpečnostný projekt do 30/J6 2014 a zároveň 
zabezpečí spolc-fcic $ prevádzkovateľom IS:

arolý7U tnrhnických. organizačných * personálnych cp a trení, 
hodnotenie oezpečnostl informačného systému,

. písomné vypracem e:
zákonom požadovaných písomných poverení oprávnených osôb. 
evidenčných o lebo -eolstročných ľsrov prevádzkovaných )S,

- bezpečnostných smerníc,
Zmluvy SO sprostredkúvatebrn.

• súčinnosť pn aplikácii jednotlivých právnych kategórii vyplývajúcich Z Cit. Zákona ako sú 
účel, právd vosť. správnosť, aktuálnosť, doba platnosti, oprávnená a zodpovedná osoba, 
sprcsiredkovatd 1S. súhlas eotknutej osoby a pod. n3 podmienky Vami prevádzkovaného IS.

ČI. III.
Cena diala.

1. Za dielo Objednávateľ zaplatí čiastku 150,06 C t#7 OPH (slovom: Jrdnoslcpôúdesiat EURO), na 
za klase faktúry inotovltott splatnej da 14 dni od doručenia.

2. Zmluvní pokuta sa stanovuje za nedodržanie dohodnutého termínu 0,04 % z dohodnutej ceny 
zá každý deň omeškania.

3. K uvedenej sumr bixie pripočítaná príslušná s«J;oa rJ PH.



ČI. IV .Zánik zm luvy.
i. Zmluvu o rfido môže zaniknúť :

ä) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
D) vypovedbu objednávateľa, ak zhotovíte*' hedodľži ČI. H tejto zmluvy.

2  Výpovedná cnba je 1 mesačná 0 začína prynit i  arvýrr dôtth mesiaca po doničení výpovede.

ČI. v.
Záväzky zmluvných strán.

1. zhotovíte! je povinný :
a) vykonať predrret zmluvy s potrebnou cdbi>-i*Ou starostlivosťou.
b) vykonať predmet zmluvy riadre a včas v rozsahu § 20 a nnal. zakúria NR SR č. J22/2DI 3 
Z .i. o ochrane osobných údajov,
c) zabezpeciC aj daKKľ touto zrrí jvsu  nešpecifikované, al© 5 predrrctoin zmluvy súvisiace 
činnosti r a základe požiadavky Objednávateľa a po dohode OMdVOCľl zmluvných strán.

2. Objednávateľ poskytne ľhotovitefoví v& lky potrebné Informáco, podkady a súčinnosť, kto-é
nevyhnutne potrebné pre vypracovanie bezpečrostnéno projektu objeckiavatelbm
prevádzkovaného irfom^čneho systémy.

ä. vi.
Povinnosť mlčanlivosti.

1. Zhctovster sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivostí © informácii di. ktcré >a dozvie pri 
zhotovovaní d*ela.

2. Ak 7 ho to vi teľ poruSI povinnosť mlčanlivosti o predmete die<a tejto zmluvy zaväzuje sa uhradiť 
objednávateľovi oalý rozsah škôd spôsobených týmto poručením v pes iazOCh v lehote CO 15 
dni od Ich yyľakturovonia zhotovitefovi. Okrem toho je zhotovíte! povinný vydať 
objednávateľovi bezdôvodné obohatenie. ktoré by získal poručením mlčanlivosti v lehote do 15 
dni od uplatnenia požiadavky objednávaľo'cm. Ak xhoioviteľ Ueto lehoty nedodrží, rav.iľuje r.a 
zapiattť objednávateľov: zmluvnú pokutu 0,5 % za keidý deň u n ik a n ia  ľ  dlžnej sjmy až 
čo zaplatenia.

ČI. V II.
Zmluvná pokuta.

I . Zavlnené omeškanie /botovitefo s dodaním predmetu zmluvy sa považuje m pcruCmi- 
ľm 'uvnýth povinnosti. V danom prípade Zhotovíte*' zopätí ociĽdnávawľOvi zmluvný pokutu 
vo výške 100.00 €.

2  Zavinené orreSkanie objednávateľa r. poskytnutím ztiotovltefovi všetkých potrebných ^ ram ^ ii, 
podkladov asúčinrosb. ktoré SÚ nevyhnutne potrebné pre vypracovanie bezpečnostného 
projektu objednávateľom cc«vád2kOvarého informačného *y£lén>j sa považuj* r  a porušenie 
zmluvných povinnosti. Vdonurtt f ir ío a tt objednávateľ zaplatí ZhOtOVltefevI zmluvnú pokutu 
vo výške ICO.00 C.

ä. vxxi.
Zodpovednosť za vady.

1. Zhc^nvftcľ zodpovedá za to, že predmet z n iuvy bude zhotovený podľa tejto xmJjvy v Súlade
S pokynmi objednávateľ*.

2. ľh p tov ltď 2odpovedu zo vady, ktoré predmet zmluvy ma v čase Jeho dodania.
3. /hot svit ď  poskytuje záruku zo odborne vypracovanie, správnosť a úplnosť docanéno 

bezpečnostného projektu v trvaní 12 mesiacov odo dŕo prevzatia diela.
4. Objednávateľ so zävô2uje tCZ Zbytočného odk ďdu oznámiť ZhOtOVltofbvI zmenu súčasného Staví: 

prevádzkovaných informačných systémov alebo vznik nových skutočnosti rzsp. stavu, ktoré mé 
podstatný vplyv na ochranu spiacúvarých osobných údajov v prevádzkovaných informačných 
systerricKh
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ČI. IX .
Autorské práva

l.  Zmluvné strany potvrdzujú, 2<ľ dltfo, ktorého vytvorenie Je predmetom tejto zmluvy, o tc 
bf?jrpečnos*Aý projekt ochrany osobných údajov a smernice vypracovane výmysle zákona 
O ochrane ovotiných údajov, Je predmetom OCh'any podľa ?ákora č. 618/2C03 Z 7 Autorského 
zákona v ľneni neskorších predpisov.
2 Zhotovltcľ pr,r.<yt\j)“ cb,ednúvatc'ovi týrcr.o časovo nwhmodzenl licencu i>a použitie 
predmetného autorského dida (bezpečnostného proxrktu ochrany osobných údajov a smerníc 
vypracovaných v zmys’C zákona o ochrane OSCbných údajov' v rozsahu potrpenom na olr.enie 
povinnosti objednávateľa podľa zákon o C Ch rane osobných údajov. Ucencid sa objednávateľovi 
udeVJe bez moxney. ucteíí SUbUcondu.
3. Cbjcdnávater sa xavázujo. 70 dielo {bezpečnostný projekt ochrany oSOCných údajov 
a snie»nk:e vypracované v zmysle zákpoa o ochrane osobných ú naj o v) am jd io  ítssí nepoužije 
v rorporr s udelenou Hccncíon a to nayhä, Že nebuha:

dielo alrbo jeliO rozmrvoŕcmny radným spôsobom rojširovať,
vyŕotovovot rormnoženlny diela alebo jej časO s  výnimkou rozmnoienin na úradné účely 

a ebo pre archív Objednávateľa,
spraaovávaú P* ežiadať meniť dielo ani Jeho čas* (okrem zmeny oela V pnpaSe zmeny 

príslušných právnych predpisov vzťahujúcich Sď tfď dielo).

íl. x.
Odovzdanie a prevzatie diela.

I. Zhctovitef vyzve cbjcdnavoteľa na prevzatia vyp-acovďrého oezpačrcstneho projektu 
informačného systému, ktoré mu odovzdá v Jedinom výdačku 
v sídle rwjodnavateľa.

ČI. XI.
Záverečné ustanovenia.

1. Meniť ? et-0 dopĺňal obsah te.to zmluvy bude možné ten po vzájomne; dohe-de formou písomných 
dodatkov, ktoré hudú platné. d k budlí p od p ísa l oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
Strán.

Z Vo vSelfcýCh ostatných otáxkaCh, výslovne neupravených tÔ tO zmluvou sa OOšCupuje podfe 
uStaiWVtol ObchoCného xákorníka.

3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoth vyhotoveniach, z ktorých kdŽôé strana oudrži jeden 
výtlačok.

4. Zmiuvr* strany Si zmluvu pméŕtah. jej obsahu porozumeli a ne znak súhlasu s jtj obsahom ju 
vlastnoručne podpísali.

b. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných a trón a ÚČIr.OOSt’ nnň po dni jej 
zverejnení o na wetovom sídle objednávateľa

ČI. XII.
Zástupcovia zmluvných strán.

1 Vo vSeUcých veciach tejto zmluvy konajú : 
za obJednáv^tefo: p.

ihotovitefo p. Mflr. Jaroslav Ozurik - konateľ spoločnosti

2. v technických otázkach a otázkach súčinnosti pri vyhotovení d cla : 
za objednávysľa. p.
za zhotAvitcfe: p. PhD» Jana Géciová -  zamestnanec opotačniwii
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