ZMLUVA O PRISTÚPENÍ K INTEGROVANÉMU SYSTÉMU SLUŽIEB
CENTRA VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
uzatvorená podľa ustanovenia § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

medzi

Poskytovateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
IČO: 151882
zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a
Nadobúdateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
IČO: 00397482
DIČ: 2021252827
zastúpený: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor

(ďalej len „Nadobúdateľ“)
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I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811
04 Bratislava (ďalej len „CVTI SR“) v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu
technológií na Slovensku – NITT SK (ďalej len „Projekt“) realizuje aktivitu 2.1 „Vytvorenie a
prevádzka systému služieb v prostredí IKT v oblasti podpory výskumu, vývoja a transferu
technológií“ so špecifickým cieľom: Podpora vedeckej komunity v procese transferu technológií
prostredníctvom využívania existujúcich kapacít a zdrojov IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj
v podobe návrhu, vybudovania a prevádzky systému spoločných služieb pre vedeckú komunitu
v oblasti infraštruktúry informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) so zameraním na
riadenie prístupov k špecifickým vedeckým bázam dát, integrovaným aplikáciám a ďalším
zdrojom a službám podporujúcim transfer technológií.
2. CVTI SR je oprávneným poskytovateľom IKT služieb na platforme Integrovaného systému služieb
CVTI SR (ďalej len „ISS CVTI SR“) pre potreby podpory výskumu a vývoja financovaného
z verejných zdrojov v Slovenskej republike.
3. ISS CVTI SR na základe definovanej infraštruktúry poskytuje špecifikované služby za účelom
podpory aktivít v rámci vedeckej činnosti, výskumu, vývoja a transferu technológií.

II.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je pristúpenie Nadobúdateľa k službám ISS CVTI SR, ktoré poskytuje
Poskytovateľ sám a/alebo prostredníctvom Dátového centra pre výskum a vývoj v Žiline (ďalej len
„Prevádzkovateľ“) a úprava súvisiacich práv a povinností.

2. Službami ISS CVTI SR sú služby uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy Zoznam služieb ISS CVTI SR
a podmienky ich poskytovania, ktorých pravidlá využívania sú uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy
Pravidlá využívania služieb Integrovaného systému služieb CVTI SR (ďalej len „Služby ISS CVTI
SR“).

III.

OSOBY OPRÁVNENÉ VYUŽÍVAŤ SLUŽBY ISS CVTI SR

1. Nadobúdateľ je oprávnený využívať Služby ISS CVTI SR výlučne prostredníctvom fyzických osôb,
ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k Nadobúdateľovi (najmä osoby s náplňou pracovnej
činnosti v oblasti vedy a výskumu alebo s pracovným zaradením vedeckovýskumný pracovník)
alebo ktoré sú na základe právneho vzťahu k Nadobúdateľovi študentmi vysokoškolského štúdia,
ktorí sa v rámci štúdia podieľajú na vedecko-výskumných činnostiach (ďalej spoločne len
„Individuálny používateľ“).
2. Na základe žiadosti Poskytovateľa je Nadobúdateľ povinný bezodkladne potvrdiť, či konkrétny
Individuálny používateľ spĺňa podmienky podľa čl. III ods. 1 Zmluvy (ďalej len „Potvrdenie“). Ak
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Nadobúdateľ Potvrdenie podľa tohto článku Zmluvy nevydá, Poskytovateľ konkrétnemu
Individuálnemu používateľovi neposkytne prístup k Službám ISS CVTI SR.
3. Potvrdenie podľa článku III ods. 2 Zmluvy poskytne Nadobúdateľ na základe žiadosti
Poskytovateľa elektronicky (formou e-mailu) prostredníctvom zodpovednej osoby. Zodpovednou
osobou Nadobúdateľa na účely tejto Zmluvy je osoba identifikovaná nasledovne:
Meno a priezvisko: Peter Škrovina, RNDr.
Pracovná pozícia: riaditeľ CIKT
Telefón:

037/6414 861, 0907406455

Email:

peter.skrovina@uniag.sk

4. Ak Individuálny používateľ pristúpi k Pravidlám využívania Služieb ISS CVTI SR, ktoré tvoria prílohu
č. 2 Zmluvy, Poskytovateľ poskytne Individuálnemu používateľovi prístup k Službám ISS CVTI SR
na dobu jedného (1) roka od jeho registrácie do ISS CVTI SR, najdlhšie však na dobu, pokiaľ
Individuálny používateľ spĺňa podmienky podľa čl. III ods. 1 Zmluvy.
5. Poskytovateľ zruší Individuálnemu používateľovi prístup ku Službám ISS CVTI SR, ak Individuálny
používateľ prestane spĺňať podmienky na využívanie Služieb ISS CVTI SR v zmysle čl. III ods. 1
Zmluvy, najmä ak mu skončí pracovnoprávny vzťah alebo sa mu ukončí/preruší štúdium a/alebo
ak uplynie jeden (1) rok od dňa registrácie Individuálneho používateľa do ISS CVTI SR alebo od
dňa predĺženia prístupu k Službám ISS CVTI SR podľa čl. III ods. 6 Zmluvy.
6. Ak bude Individuálny používateľ po uplynutí doby podľa čl. III ods. 4 Zmluvy naďalej spĺňať
podmienky podľa čl. III ods. 1 Zmluvy a ak Nadobúdateľ o tejto skutočnosti vydá Poskytovateľovi
Potvrdenie, Poskytovateľ predĺži Individuálnemu používateľovi prístup k Službám ISS CVTI SR na
dobu ďalšieho jedného (1) roka, a to aj opakovane.

IV.

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB ISS CVTI SR

Zmluvné strany sa dohodli, že Služby ISS CVTI SR sa budú poskytovať vzdialeným prístupom, pokiaľ
z dohody zmluvných strán alebo z povahy veci nebude vyplývať, že je možné danú službu poskytovať
výlučne v sídle Poskytovateľa a/alebo Prevádzkovateľa.

V.

ODMENA

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude Služby ISS CVTI SR poskytovať bezodplatne.
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VI.

PRÁVA A POVINNOSTI NADOBÚDATEĽA

1. Nadobúdateľ je oprávnený využívať Služby ISS CVTI SR výlučne prostredníctvom Individuálnych
používateľov. Nadobúdateľ zodpovedá v plnom rozsahu za využívanie Služieb ISS CVTI SR
Individuálnymi používateľmi, najmä za plnenie ich povinností v zmysle Pravidiel využívania
Služieb ISS CVTI SR, ktoré tvoria prílohu č. 2 Zmluvy. Nadobúdateľ zodpovedá za to, že
Individuálni používatelia budú využívať Služby ISS CVTI SR riadne, v súlade s účelom definovaným
v čl. I ods. 3 Zmluvy a v rozsahu tejto Zmluvy.
2. Nadobúdateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť Poskytovateľovi za účelom plnenia predmetu
tejto Zmluvy, vrátane prístupu Poskytovateľa do priestorov Nadobúdateľa.
3. Nadobúdateľ je oprávnený poskytnúť prístup k ISS CVTI SR alebo k Službám ISS CVTI SR výlučne
len Individuálnym používateľom v zmysle čl. III Zmluvy.
4. V prípade vedomosti o neoprávnenom prístupe do ISS CVTI SR alebo o zneužití Služby ISS CVTI SR
je Nadobúdateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa.
5. Nadobúdateľ je oprávnený požiadať Poskytovateľa o sprístupnenie zoznamu Individuálnych
používateľov, ktorí majú prístup do ISS CVTI SR s uvedením konkrétnych Služieb, ktoré využívajú.
6. Nadobúdateľ je oprávnený požiadať Poskytovateľa o obmedzenie alebo prerušenie poskytovania
ktorejkoľvek Služby ISS CVTI SR alebo o zrušenie alebo o neposkytnutie prístupu k ISS CVTI SR
konkrétnemu Individuálnemu používateľovi.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude sám a/alebo prostredníctvom Prevádzkovateľa poskytovať
Služby ISS CVTI SR riadne a podľa kapacitných možností.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k Službám ISS CVTI SR Individuálnemu používateľovi,
ktorý splní podmienky podľa čl. III ods. 3 a 4 Zmluvy.
3. Poskytovateľ je povinný odstraňovať prípadné chyby a poruchy v rámci ISS CVTI SR bezodplatne.
4. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb ISS CVTI SR alebo zrušiť
prístup k Službám ISS CVTI SR Individuálnemu používateľovi, ak tento Individuálny používateľ
poruší Pravidlá využívania Služieb ISS CVTI SR, ktoré tvoria prílohu č. 2 Zmluvy a/alebo ak
Nadobúdateľ/Individuálny používateľ zneužíva Službu ISS CVTI SR a/alebo ak
Nadobúdateľ/Individuálny používateľ umožní jej využívanie/zneužívanie treťou osobou, čím sa
rozumie najmä šírenie SPAMu, prenikanie do systémov iných používateľov, zahltenie systémov
iných používateľov (DoS útoky), šírenie vírusov, šírenie informácií, ktoré sú v rozpore s právom
alebo dobrými mravmi a umožnenie využívania poskytovanej Služby ISS CVTI SR tretím osobám.
5. V prípade menej závažného porušenia podľa čl. VII ods. 4 Zmluvy, ktorého následky je možné
odstrániť, môže Poskytovateľ Individuálnemu používateľovi obmedziť alebo prerušiť
poskytovanie Služieb ISS CVTI SR, a to až do času, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k
obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania Služby ISS CVTI SR. Ak dôvody, ktoré viedli k
obmedzeniu alebo prerušeniu Služby ISS CVTI SR nepominú do tridsiatich (30) dní od ich vzniku,
Poskytovateľ má právo zrušiť poskytovanie Služby ISS CVTI SR danému Individuálnemu
používateľovi.
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6. V prípade závažného porušenia podľa čl. VII ods. 4 Zmluvy a/alebo v prípade porušenia, ktorého
následky nie je možné odstrániť, môže Poskytovateľ Individuálnemu používateľovi okamžite
zrušiť poskytovanie Služby ISS CVTI SR.
7. Poskytovateľ je oprávnený dočasne nesprístupniť Službu ISS CVTI SR alebo obmedziť
poskytovanie Služieb ISS CVTI SR najmä z kapacitných alebo ekonomických dôvodov.
Poskytovateľ poskytovanie Služby ISS CVTI SR opätovne sprístupní, keď pominú dôvody, ktoré
viedli k nesprístupneniu Služby ISS CVTI SR alebo obmedzeniu poskytovania Služieb ISS CVTI SR.
8. Na základe žiadosti Nadobúdateľa podľa čl. VI ods. 5 Zmluvy je Poskytovateľ povinný sprístupniť
Nadobúdateľovi zoznam Individuálnych používateľov, ktorí majú prístup k ISS CVTI SR s uvedením
konkrétnych Služieb, ktoré využívajú.
9. Na základe žiadosti Nadobúdateľa podľa čl. VI ods. 6 Zmluvy je Poskytovateľ povinný obmedziť
alebo prerušiť poskytovanie Nadobúdateľom určených Služieb ISS CVTI SR Individuálnemu
používateľovi určeného Nadobúdateľom alebo zrušiť alebo neposkytnúť prístup k ISS CVTI SR
Individuálnemu používateľovi určeného Nadobúdateľom.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI INDIVIDUÁLNEHO POUŽÍVATEĽA

1. Individuálny používateľ je povinný využívať Služby ISS CVTI SR riadne v súlade s ich účelom
a v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za konanie Individuálneho používateľa podľa tejto Zmluvy
zodpovedá Nadobúdateľ.
2. Individuálny používateľ je oprávnený využívať Služby ISS CVTI SR, ak pristúpi k Pravidlám
využívania Služieb ISS CVTI SR, ktoré tvoria prílohu č. 2 Zmluvy, ktoré je Individuálny používateľ
povinný dodržiavať počas celej doby využívania Služieb ISS CVTI SR. Pristúpením k Pravidlám
využívania Služieb ISS CVTI SR Individuálny používateľ, okrem iného, udeľuje súhlas, aby
Poskytovateľ a/alebo ním poverená osoba monitorovala využívanie Služieb ISS CVTI SR.
3. Individuálny používateľ je povinný Služby ISS CVTI SR, ktoré predpokladajú poskytnutie
prístupovej licencie, využívať počas celej doby, na ktorú mu Poskytovateľ poskytol danú
prístupovú licenciu, pričom táto doba môže trvať najviac do doby ukončenia platnosti tejto
Zmluvy, resp. kým Individuálny používateľ spĺňa podmienky podľa čl. III ods. 1 Zmluvy.
4. Individuálny používateľ je oprávnený používať iba také hardvérové a softvérové vybavenie a
súvisiace zariadenia, ktoré nemôžu ovplyvniť kvalitu poskytovania Služieb ISS CVTI SR, ohroziť
poskytovanie Služieb ISS CVTI SR alebo zamedziť poskytovanie Služieb ISS CVTI SR, a to vo vzťahu
k Poskytovateľovi, ako aj vo vzťahu k iným používateľom a tretím osobám.
5. Individuálny používateľ je povinný chrániť pred zverejnením každé prístupové meno a heslo
vytvorené za účelom použitia Služieb ISS CVTI SR; v prípade podozrenia z ich zneužitia je
Individuálny používateľ povinný bez zbytočného odkladu vykonať zmenu hesla. V prípade
vedomosti o neoprávnenom prístupe do ISS CVTI SR je Individuálny používateľ povinný bez
zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa.
6. Individuálny používateľ je povinný bez odkladu a vo vhodnej forme informovať Poskytovateľa
o chybách Služieb ISS CVTI SR a o nedostupnosti Služieb ISS CVTI SR, a to najmä prostredníctvom
tzv. Helpdesk.
7. Individuálny používateľ nie je oprávnený pri využívaní Služieb ISS CVTI SR prekonávať akékoľvek
technologické ochranné opatrenia na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie
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funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo technologického opatrenia na ochranu
práv, ktoré slúži ISS CVTI SR alebo je súčasťou poskytovaných Služieb ISS CVTI SR.
8. Individuálny používateľ zodpovedá za obsah údajov a informácií, ktoré boli uložené v rámci ISS
CVTI SR pri používaní Služieb ISS CVTI SR.
9. V prípade rozporu medzi právami a povinnosťami Individuálneho používateľa podľa tohto článku
Zmluvy a právami a povinnosťami Individuálneho používateľa podľa Pravidiel využívania Služieb
ISS CVTISR, majú prednosť Pravidlá využívania Služieb ISS CVTISR.

IX.

ČAS POSKYTOVANIA SLUŽIEB ISS CVTI SR

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude Služby ISS CVTI SR poskytovať nepretržite, pokiaľ z povahy veci
nebude vyplývať, že Služba ISS CVTI SR sa bude poskytovať len vo vymedzenom čase. Ak Poskytovateľ
nebude schopný poskytovať Služby ISS CVTI SR v čase podľa tohto článku Zmluvy, informuje o tejto
skutočnosti Nadobúdateľa a Individuálnych používateľov bez zbytočného odkladu od vzniku
skutočnosti, pre ktorú nie je možné Služby ISS CVTI SR poskytovať zverejnením oznamu o prerušení
poskytovania Služby na portáli ISS CVTI SR.

X.

KOMUNIKÁCIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne komunikovať za účelom riadneho plnenia tejto Zmluvy,
najmä:
a) pravidelne sa stretávať za účelom vyhodnotenia kvality plnenia tejto Zmluvy, a to na návrh
jednej zmluvnej strany minimálne jedenkrát ročne; v prípade súhlasu oboch zmluvných strán
je možné osobné stretnutie nahradiť komunikáciou v písomnej alebo elektronickej forme;
b) vzájomne sa informovať o všetkých zásadných skutočnostiach, najmä o potrebách zmien
v rámci ISS CVTI SR, o prípadných odstávkach, realizovaných zmenách a iných skutočnostiach
relevantných pre plnenie tejto Zmluvy.
2. Kontaktnou osobou na účely komunikácie v zmysle tejto Zmluvy za Nadobúdateľa je osoba
identifikovaná nasledovne:
Meno a priezvisko: Peter Škrovina, RNDr.
Pracovná pozícia: riaditeľ CIKT
Telefón:

037/6414 861, 0907406455

Email:

peter.skrovina@uniag.sk

3. Kontaktnou osobou na účely komunikácie v zmysle tejto Zmluvy za Poskytovateľa je osoba
identifikovaná nasledovne:
Meno a priezvisko: Mgr. Július Kravjar
Pracovná pozícia: projektový manažér
Telefón:

02/69 253 206
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Email:

julius.kravjar@cvtisr.sk

4. Zmenu kontaktnej osoby je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej
strane.

XI.

OCHRANA INFORMÁCIÍ, BEZPEČNOSŤ A MLČANLIVOSŤ

1. Poskytovateľ je povinný chrániť dáta, ktorých ukladanie alebo zálohovanie vykonáva v rámci
poskytovanej Služby ISS CVTI SR, voči neoprávnenému zásahu tretích osôb a takéto dáta nesmie
použiť sám ani ich nesmie poskytnúť tretej osobe. Poskytovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou
osoby, ktoré s jeho súhlasom alebo na základe právneho vzťahu s ním majú prístup k dátam
uvedeným v tomto článku Zmluvy.
2. Ak do jedného (1) mesiaca po skončení tejto Zmluvy alebo do jedného (1) mesiaca, odkedy bolo
Individuálnemu používateľovi zrušené poskytovanie Služieb ISS CVTI SR podľa čl. III ods. 5 Zmluvy,
tento Individuálny používateľ neodstráni dáta uvedené v čl. XI ods. 1 Zmluvy, Poskytovateľ nie je
povinný ich uchovávať a je oprávnený takéto dáta odstrániť; na účel odstránenia dát podľa tohto
článku Zmluvy poskytne Poskytovateľ Individuálnemu používateľovi obmedzený prístup do ISS
CVTI SR bez využívania Služieb ISS CVTI SR.

XII.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že žiadne Služby ISS CVTI SR poskytované Nadobúdateľovi neporušujú
práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích osôb.
2. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že pri pristúpení k Službám ISS CVTI SR a pri ich využívaní
Individuálnymi používateľmi podľa tejto Zmluvy nedôjde k porušeniu práv duševného vlastníctva
alebo iných súvisiacich práv Poskytovateľa ani k porušeniu iných práv tretích osôb.

XIII.

ZODPOVEDNOSŤ

1. Nadobúdateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Poskytovateľovi porušením povinností podľa
tejto Zmluvy sám alebo prostredníctvom Individuálnych používateľov. Nadobúdateľ zodpovedá
najmä za škodu, ktorá je spôsobená neoprávneným zasahovaním do poskytovania Služby ISS CVTI
SR alebo zneužívaním Služby ISS CVTI SR a tiež umožnením takéhoto zásahu alebo protiprávneho
užívania Služby ISS CVTI SR treťou osobou. Nadobúdateľ nezodpovedá za škodu, ak k porušeniu
povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť ako napríklad živelná pohroma alebo
výpadky elektrickej energie.
2. Nadobúdateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí porušením povinností podľa tejto Zmluvy sám
alebo prostredníctvom Individuálnych používateľov tretím osobám, a to najmä neoprávneným
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prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov alebo iným
neoprávneným konaním.
3. Nadobúdateľ je povinný zmluvne upraviť zodpovednosť podľa tohto článku Zmluvy
s Individuálnymi používateľmi, pokiaľ táto zodpovednosť nevyplýva z pracovnoprávnych alebo
iných právnych predpisov.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neposkytnutím Služieb ISS CVTI SR alebo
obmedzením prístupu k Službám ISS CVTI SR. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ak
Nadobúdateľ/Individuálny používateľ spôsobí výpadok alebo obmedzenie prístupu do ISS CVTI SR
nesprávnym zásahom, prípadne iným svojím konaním. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu
vzniknutú prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných zariadení, ktoré nie sú
v jeho vlastníctve, ale sú súčasťou poskytovania pripojenia.

XIV.

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto Zmluvu môžu zmluvné strany skončiť písomnou dohodou.
3. Zmluvné strany môžu vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.
4. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade porušenia tejto Zmluvy Nadobúdateľom
a v prípade závažného alebo opakovaného porušenia Pravidiel využívania Služieb ISS CVTI SR,
ktoré tvoria Prílohu č. 2 Zmluvy Individuálnym používateľom. Opakovaným porušením sa rozumie
aj jednotlivé porušenie viacerými Individuálnymi používateľmi.

XV.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
podpise Zmluvy jeden rovnopis.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Zoznam služieb ISS CVTI SR a podmienky ich
poskytovania (Príloha č. 1 Zmluvy) a Pravidlá využívania Služieb ISS CVTI SR (Príloha č. 2 Zmluvy).
4. Každá zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy sa musia vykonať formou očíslovaných písomných
dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Zoznam služieb ISS CVTI SR
a podmienky ich poskytovania, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy a Pravidlá využívania Služieb ISS
CVTI SR, ktoré tvoria prílohu č. 2 Zmluvy sa môžu meniť aj jednostranným oznámením zo strany
Poskytovateľa.
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5. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Podľa
príslušných ustanovení 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 sa na
zmluvu viaže povinné zverejnenie. Zmluva je v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka účinná
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na
riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
7. Táto Zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory pri jej
interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že
k takejto dohode nedôjde, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie
konania na príslušný súd.
8. Zmluva predstavuje celkovú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete tejto Zmluvy
a nahrádza všetky predchádzajúce i súčasné ústne alebo písomné dojednania, dokumenty
a dohovory zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne
určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho
ju vlastnoručne podpisujú.

Bratislava dňa

Nitra dňa

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

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

Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
Poskytovateľ

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nadobúdateľ
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ZOZNAM SLUŽIEB ISS CVTI SR A PODMIENKY ICH
POSKYTOVANIA
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť nasledovné služby ISS CVTI SR:

SLUŽBA

Služby krátkodobého úložiska
Služba dlhodobého úložiska
Hosting
Webhosting
Zálohovanie dát
Vzdialené pripojenie (nadštandard)*
Dátová a komunikačná bezpečnosť (nadštandard)*
Konzultačné služby
Informačný servis
Školiaca činnosť
Poskytovanie systémov a aplikácií – 1) MATLAB
Poskytovanie systémov a aplikácií – 2) SAS
Licencie systémov a aplikácií**
Manažment systémov, inovácií, technológií a aplikácií**
*

Služby sú poskytované automaticky ku všetkým Službám v rámci štandardných parametrov

**

Služby sú poskytované automaticky ku službe Poskytovanie softvéru a aplikácií
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Poskytovanie nižšie uvedených služieb ISS CVTI SR je
podmienené dodržiavaním Pravidiel využívania služieb
Integrovaného systému služieb CVTI SR.
Služby krátkodobého úložiska
Služba pokrýva potrebu krátkodobého uloženia elektronických dát. Používateľ služby získa úložisko
s bezpečným prístupom. Služba zabezpečí kontrolu integrity uložených dát.
Podmienky poskytnutia:
1. Individuálny používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR, ktoré
zabezpečí kontrolu jeho požiadaviek oproti technickým špecifikáciám služby a možnostiam jej
implementácie.
2. Individuálny používateľ špecifikuje požiadavky na úložisko, očakávanú formu prístupu, definíciu
prístupových pravidiel, najmä privátne dáta, dáta určené pre pracovnú skupinu, inštitúciu alebo
verejné dáta. Tieto požiadavky špecifikuje Individuálny používateľ prostredníctvom elektronického
formulára.
3. Poskytovateľ po schválení špecifikácií uvedených v elektronickom formulári poskytne
Individuálnemu používateľovi úložisko jeho dát a záznamov s bezpečným prístupom, umožní
Individuálnemu používateľovi dlhodobo ukladať dáta a poskytne Individuálnemu používateľovi
prístupové údaje k vytvorenej službe.

Služby dlhodobého úložiska
Služba pokrýva potrebu dlhodobého uloženia elektronických dát pri zachovaní jednoznačnej grafickej a
obsahovej reprezentácie. Služba poskytuje uloženie elektronických dát, ktoré nie sú potrebné pre
každodennú činnosť používateľa, neposkytuje ale archiváciu dát. Používateľ služby získa úložisko
s bezpečným prístupom. Služba umožní indexáciu atribútov dát a vyhľadávanie v dátach. Služba zabezpečí
kontrolu integrity uložených dát.
Podmienky poskytnutia:
1. Individuálny používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR, ktoré
zabezpečí kontrolu jeho požiadaviek oproti technickým špecifikáciám služby a možnostiam jej
implementácie.
2. Individuálny používateľ špecifikuje požiadavky na úložisko, očakávanú formu prístupu, definíciu
prístupových pravidiel, najmä privátne dáta, dáta určené pre pracovnú skupinu, inštitúciu alebo
verejné dáta. Tieto požiadavky špecifikuje Individuálny používateľ prostredníctvom elektronického
formulára.
3. Poskytovateľ po schválení špecifikácií uvedených v elektronickom formulári poskytne
Individuálnemu používateľovi úložisko jeho dát s bezpečným prístupom, umožní Individuálnemu
používateľovi dlhodobo ukladať dáta a poskytne Individuálnemu používateľovi prístupové údaje
k vytvorenej službe.
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Hosting
Služba využíva HW infraštruktúru Dátového centra VaV, kde dostane používateľ priestor pre umiestnenie
vlastného aplikačného softvéru. Poskytnutie služby Hosting sa viaže na vykonávanie vedeckých výpočtov.
Vo virtuálnom prostredí dostane používateľ priestor pre umiestnenie vlastného aplikačného SW a
následné vykonanie vedeckých výpočtov a testov.
Podmienky poskytnutia:
1. Individuálny používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR, ktoré
zabezpečí kontrolu požiadaviek Individuálneho používateľa oproti technickým špecifikáciám
služby a možnostiam jej implementácie.
2. Individuálny používateľ špecifikuje počet požadovaných virtuálnych CPU, veľkosť RAM, typ a
veľkosť úložného priestoru, komunikačné požiadavky, požiadavky na operačný systém a prípadne
požiadavky na predinštalovaný aplikačný softvér ponuky DC VaV. Tieto požiadavky Individuálny
používateľ špecifikuje prostredníctvom elektronického formulára.
3. Poskytovateľ po schválení špecifikácií uvedených v elektronickom formulári udelí Individuálnemu
používateľovi súhlas na využitie hardvérovej infraštruktúry DC VaV s možnosťou virtualizácie
na serveroch DC VaV a poskytne Individuálnemu používateľovi prístupové údaje k vytvorenej
službe.

Webhosting
Služba využíva HW infraštruktúru Dátového centra VaV, kde dostane používateľ priestor pre umiestnenie
vlastnej webovej aplikácie. Poskytnutie služby Webhosting sa viaže na vytvorenie špecializovaného web
prostredia pre vedeckú komunitu, ktorá má potreby fyzicky oddeliť svoj portál od iných používateľov ISS
CVTI SR.
Podmienky poskytnutia:
1. Individuálny používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR, ktoré
zabezpečí kontrolu požiadaviek Individuálneho používateľa oproti technickým špecifikáciám
služby a možnostiam jej implementácie.
2. Individuálny používateľ špecifikuje počet požadovaných virtuálnych CPU, veľkosť RAM, typ a
veľkosť úložného priestoru, komunikačné požiadavky, požiadavky na operačný systém a prípadne
požiadavky na predinštalovaný aplikačný softvér ponuky DC VaV. Tieto požiadavky Individuálny
používateľ špecifikuje prostredníctvom elektronického formulára.
3. Poskytovateľ po schválení špecifikácií uvedených v elektronickom formulári udelí Individuálnemu
používateľovi súhlas na využitie hardvérovej infraštruktúry DC VaV s možnosťou virtualizácie
na serveroch DC VaV, poskytne Individuálnemu používateľovi vo virtuálnom prostredí priestor
na umiestnenie vlastnej webovej aplikácie; výkon a kapacita budú dohodnuté s Individuálnym
používateľom osobitne z dôvodov technických a iných obmedzení. Poskytovateľ následne
poskytne Individuálnemu používateľovi prístupové údaje k vytvorenej službe.
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Zálohovanie dát
Služba je určená ku krátkodobému uchovávaniu dát, kde nie je potrebné kontrolovať ich integritu a
zachovať kompletnú informáciu o štruktúre. Je to dočasné úložisko, ktoré sa vytvára a podľa možností aj
rozširuje dynamicky, na základe aktuálnej potreby na zálohovanie. Záložná kópia sa môže vytvoriť
manuálne alebo automaticky. Automatické zálohovanie môže byť priebežné alebo sa vykonáva v určitých
časových intervaloch. Záložná kópia slúži na obnovenie „živých“ dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo
zničeniu. Obnovovanie dát môže byť automatizované (s použitím rovnakého softvéru ako zálohovanie)
alebo na vyžiadanie.
Podmienky poskytnutia:
1. Individuálny používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR.
2. Individuálny používateľ špecifikuje požiadavky prostredníctvom elektronického formulára.
3. Poskytovateľ po schválení špecifikácií uvedených v elektronickom formulári poskytne
Individuálnemu používateľovi službu vytvárania záložných kópií dát, ktoré môže byť vykonávané
manuálne alebo automaticky a poskytne Individuálnemu používateľovi prístupové údaje
k vytvorenej službe.

Konzultačné služby
Konzultačné služby poskytujú odpovede na otázky, ktoré vznikajú pri kontaktovaní ISS CVTI SR za účelom
žiadosti o poskytnutie služby, ako aj na otázky týkajúce sa prevádzky a prevádzkových problémov na ISS
CVTI SR. Služba pokrýva aj konzultácie v oblasti poradenstva pri výbere špecializovaného softvéru a
aplikácií, asistenciu pri základnom nastavovaní softvéru a aplikácií.
Podmienky poskytnutia:
1. Individuálny používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR, ktoré
zabezpečuje evidenciu požiadavky Individuálneho používateľa a jej posúdenie konzultantom.
Požiadavky Individuálny používateľ špecifikuje prostredníctvom elektronického formulára.
2. Poskytovateľ po schválení špecifikácií uvedených v elektronickom formulári poskytne
Individuálnemu používateľovi konzultačné služby formou konzultácií.

Informačný servis
Služba využíva portál ISS CVTI SR ako komunikačný kanál pre informovanie o dostupných službách,
zmenách, možnostiach a iných informáciách súvisiacich s činnosťou ISS CVTI SR. Súčasťou je poskytnutie
linkov na príbuzné portály a integrované systémy služieb v zahraničí a na Slovensku.
Podmienky poskytnutia:
1. Služba sa realizuje ako modul Portálu ISS CVTI SR umožňujúci automatizované zobrazovanie
vybraných informácii prostredníctvom rôznych kanálov, a to ako modul personalizovateľný, ktorý
zobrazuje rôzne vybrané informácie Individuálnym používateľom podľa ich autentifikácie a to
najmä formou zobrazenia na hlavnej stránke Portálu ISS CVTI SR po autentifikácii,
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prostredníctvom autentifikovaného toku RSS a zasielaním informačných emailov na registrované
adresy Individuálnych používateľov.

Školiaca činnosť
ISS CVTI SR zabezpečí cez vlastné zdroje, alebo za využitia externých spoločností, školiacu činnosť
k poskytovaným softvérovým aplikáciám minimálne v rozsahu používateľského používania.
Podmienky poskytnutia:
1. Individuálny používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR,
špecifikuje požiadavky prostredníctvom elektronického formulára.
2. Poskytovateľ po schválení špecifikácií uvedených v elektronickom formulári poskytne
Individuálnemu používateľovi službu školiacej činnosti.
3. V prípade individuálnej požiadavky Poskytovateľ zabezpečí hardvérovú podporu pre prípravu,
vytváranie a realizáciu on-line školení, najmä kameru s IP výstupom a mikrofón s napojením
na počítač.
4. Služba využíva prezentačný modul Portálu ISS CVTI SR a pre prezentáciu hotových on-line školení
aj modul on-line školení Portálu ISS CVTI SR.
5. Služba je riadená prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR.
6. Poskytovateľ zabezpečí pre Individuálneho používateľa školiacu činnosť k používaniu ISS CVTI SR,
ako aj k poskytovaným softvérovým aplikáciám minimálne v rozsahu užívateľského používania
výlučne prostredníctvom tretej osoby (dodávateľ softvérového produktu) a v prípade, že takáto
podporná (doplnková) služba bude poskytnutá dodávateľom konkrétneho softvérového produktu.

Poskytovanie systémov a aplikácií
Služba poskytuje využívanie systémov a aplikácií, ktoré sú k dispozícii na ISS CVTI SR cez infraštruktúru
Dátového centra VaV pre vedecko-výskumnú činnosť. Pod poskytovaním sa rozumie aj zabezpečenie
prístupu k systémom a aplikáciám, ktoré nie sú priamo na infraštruktúre ISS CVTI SR, ale prevádzkovateľ
integrovaného systému služieb zabezpečuje k týmto programom prístup. Poskytnutím systému a aplikácie
je aj sprístupnenie aplikačného softvéru slúžiaceho na ovládanie a prístup k poskytovanému systému
a aplikáciám.

Zoznam poskytovaných systémov a aplikácií:
1. Systém MATLAB
2. Systém SAS
Info k systémom na http://iss.cvtisr.sk, dokumentácia http://iss.cvtisr.sk/web/guest/dokumentacia

Podmienky poskytnutia:
1. Individuálny používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia Portálu ISS CVTI SR, ktoré
zabezpečuje evidenciu jeho požiadavky a jej posúdenie konzultantom.
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2. Individuálny používateľ si vyberie z aktuálnej ponuky softvéru a aplikácii.
3. Konzultant porovná požiadavku s aktuálnym stavom licencií pre daný softvér a s licenčnými
podmienkami poskytovateľa softvéru.
4. Po ukončení konzultácii konzultant zadá do prostredia Portálu ISS CVTI SR pre Individuálneho
používateľa výsledok schvaľovania. V prípade pozitívneho výsledku oboznámi používateľa
s licenčnými podmienkami na používanie. V prípade negatívneho stanoviska oboznámi
Individuálneho používateľa s dôvodmi zamietnutia.
5. Individuálny používateľ sa zaväzuje udelenú sublicenciu využívať.

Sprievodné služby:
Vzdialené pripojenie
Jedná sa o službu, ktorá určí podmienky, spôsoby a možnosti prístupu používateľov ISS CVTI SR cez
prenosovú prístupovú sieť na Dátové centrum VaV (DC VaV). Cieľom je zabezpečiť rýchle, pružné a
bezpečné pripojenie používateľov zo vzdialenej lokality (teda mimo priestorov dátového centra) na služby
a IKT techniku, ktorú je možné využívať v priestoroch DC VaV, resp. za asistencie personálu ISS CVTI SR
na iných vzdialených sieťach a počítačoch. Vzdialene pripojený používateľ má možnosť ovládať takto
pripojený počítač (službu) zo svojho dôverne známeho počítačového prostredia. Súčasťou služby je aj
možnosť asistovať a zabezpečiť pre používateľa možnosť vzdialeného pripojenia na iné dátové centrá
s vedecko-výskumným zameraním. Služba je štandardne poskytovaná ku všetkým službám ISS CVTI SR
automaticky. Používateľ si môže objednať niektorý z nadštandardných balíkov služby.
Podmienky poskytnutia:
1. Služba je poskytovaná ako sprievodná služba k akejkoľvek Službe ISS CVTI SR, ktorá vyžaduje
zriadenie vzdialeného pripojenia.
2. V prípade voľby tejto služby ako doplnkovej ku službe, ktorá nevyžaduje vzdialené pripojenie, t.j.
voľba nadštandardného balíka, si Individuálny používateľ objedná službu prostredníctvom
prostredia Portálu ISS CVTI SR.
3. Individuálny používateľ špecifikuje typ požadovaného vzdialeného pripojenia a v prípade, že
to služba vyžaduje, napr. vytvorenie IPSec tunelu, aj technickú špecifikáciu zariadení na vytvorenie
tunelu na strane Individuálneho používateľa spolu so sieťovou IP adresou. Tieto požiadavky
Individuálny používateľ špecifikuje prostredníctvom elektronického formulára.
4. Poskytovateľ po schválení špecifikácií uvedených v elektronickom formulári poskytne
Individuálnemu používateľovi službu vzdialeného pripojenia.
5. Po kontrole a realizácii požiadavky JKR oboznámi Individuálneho používateľa so stavom realizácie.

Dátová a komunikačná bezpečnosť
Úlohou služby je zabezpečiť bezpečnosť komunikácie a umiestnenia dát v ISS CVTI SR. Služba dohliada aj
na používanie bezpečnostných pravidiel pre používateľov ISS CVTI SR. Kontroluje, či nenastali situácie, pri
ktorých bolo ISS CVTI SR vystavené útoku zvonka alebo zvnútra systému. Prostredníctvom služby cez
štandardné prevádzkové predpisy a sadu zásad je zabezpečená ochrana používateľov pred neoprávneným
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použitím dát. Bezpečnosť pokrýva oblasti aplikačnej bezpečnosti, databázovej bezpečnosti, komunikačnej
bezpečnosti, antivírovej bezpečnosti a systému pre vyhľadávanie a detekciu útokov (IDS – Intrusion
Detection System). Služba je štandardne poskytovaná ku všetkým službám ISS CVTI SR automaticky.
Používateľ si môže objednať niektorý z nadštandardných balíkov služby.
Podmienky poskytnutia:
1. Služba je poskytovaná ako sprievodná služba k akejkoľvek službe ISS CVTI SR.

Licencie systémov a aplikácií
Služba predstavuje zabezpečenie príslušných licencií k softvérovým produktom pre príslušné vedné
odbory a disciplíny na zabezpečenie prevádzky vedecko-výskumnej činnosti v rámci infraštruktúry ISS CVTI
SR. Služba zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním pravidiel a zásad používania akademických systémov a
aplikácií, transferu licenčných podmienok a v prípade nutnosti aj vytvorenie týchto pravidiel a zásad.
Služba je poskytovaná ku službe Poskytovanie systémov a aplikácií automaticky.
Podmienky poskytnutia:
1. Služba je poskytovaná ako sprievodná služba ku službe Poskytovanie systémov a aplikácií.

Manažment systémov, technológií a aplikácií
Služba súvisí s činnosťami potrebnými na pravidelnú správu a upgrade systémov a aplikácií, udržiavanie
prevádzkovaného softvéru ISS CVTI SR v stave, aby bol kedykoľvek použiteľný, správne a optimálne
vyťažený. Služba je poskytovaná ku službe Poskytovanie systémov a aplikácií automaticky.
Podmienky poskytnutia:
1. Služba je poskytovaná ako sprievodná služba ku službe Poskytovanie systémov a aplikácií.
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Pravidlá využívania služieb
Integrovaného systému služieb CVTI SR
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR“) je oprávneným
poskytovateľom IKT služieb na platforme Integrovaného systému služieb CVTI SR (ďalej len „ISS CVTI
SR“) pre potreby podpory výskumu a vývoja financovaného z verejných zdrojov v Slovenskej
republike. ISS CVTI SR na základe definovanej infraštruktúry poskytuje špecifikované služby za účelom
podpory aktivít v rámci vedeckej činnosti, výskumu, vývoja a transferu technológií.

Vymedzenie pojmov
Individuálny používateľ – fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k Nadobúdateľovi
(najmä osoby s náplňou pracovnej činnosti v oblasti vedy a výskumu alebo s pracovným zaradením
vedeckovýskumný pracovník) alebo ktorá je na základe právneho vzťahu k Nadobúdateľovi
študentom vysokoškolského štúdia, ktorá sa v rámci štúdia podieľa na vedecko-výskumných
činnostiach
Nadobúdateľ – inštitúcia, ktorá má s CVTI SR uzatvorenú Zmluvu o pristúpení k Integrovanému
systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR
Poskytovateľ – CVTI SR

Využívanie služieb ISS CVTI SR
Pri využívaní Služieb ISS CVTI SR je Individuálny používateľ povinný riadiť sa týmito Pravidlami
s cieľom zabezpečiť funkčné, bezpečné a bezproblémové využívanie poskytovaných Služieb.
Využívať Služby ISS CVTI SR je oprávnený:
 zamestnanec Nadobúdateľa;
 študent vysokoškolského štúdia Nadobúdateľa;
Individuálny používateľ si pri registrácii do ISS CVTI SR zvolí prihlasovacie údaje, ktorými sú:
 prístupové meno;
 heslo.
Individuálny používateľ je pri využívaní Služieb ISS CVTI SR povinný najmä:
 využívať Služby ISS CVTI SR riadne v súlade s ich účelom a s týmito Pravidlami;
 využívať Služby ISS CVTI SR, ktoré predpokladajú poskytnutie prístupovej licencie, počas celej
doby, na ktorú mu Poskytovateľ poskytol danú prístupovú licenciu;
 chrániť pred zverejnením každé prístupové meno a heslo vytvorené za účelom použitia Služieb
ISS CVTI SR; v prípade podozrenia z ich zneužitia je Individuálny používateľ povinný bez
zbytočného odkladu vykonať zmenu hesla. V prípade vedomosti o neoprávnenom prístupe do ISS
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CVTI SR je Individuálny používateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti
Poskytovateľa informovať.
bez odkladu a vo vhodnej forme informovať Poskytovateľa o chybách Služieb ISS CVTI SR a o
nedostupnosti Služieb ISS CVTI SR, a to najmä prostredníctvom tzv. Helpdesk;

Individuálny používateľ NIE JE pri využívaní Služieb ISS CVTI oprávnený najmä:
 prekonávať akékoľvek technologické ochranné opatrenia na odstránenie, vyradenie z prevádzky
alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo technologického
opatrenia na ochranu práv, ktoré slúži ISS CVTI SR alebo je súčasťou poskytovaných Služieb ISS
CVTI SR;
 používať Službu spôsobom, ktorý interferuje s normálnou funkciou Služieb. Za takýchto okolností
si môže Poskytovateľ vyžiadať obnovenie normálneho stavu v prípade, že nezodpovedajúce
používanie spôsobuje konflikty (na základe vlastného zváženia) s využívaním služieb zo strany
ostatných používateľov. Individuálny používateľ sa zaväzuje nepoužívať chybné zariadenia alebo
zariadenia neschválené podľa európskych štandardov, alebo zariadenia spôsobujúce disfunkcie,
ktoré môžu narušiť integritu siete a/alebo narušiť Služby a/alebo vyvolať riziká pre fyzickú
bezpečnosť osôb. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku ohľadom kompatibility zariadení a
programov (hardware a software) používaných Individuálnym Používateľom v rámci konkrétnej
Služby, pretože všetky príslušné kontroly musí zaistiť Individuálny používateľ.
 žiadnym spôsobom sondovať, zisťovať, prenikať alebo testovať zraniteľnosť sieťového systému
Poskytovateľa či narušovať bezpečnosť Poskytovateľa alebo príslušných autentizačných
postupov, pasívnymi alebo invazívnymi technikami, bez výslovného písomného súhlasu
Poskytovateľa. Ďalej nesmie vykonávať žiadne činnosti prostredníctvom Služby poskytovanej
Poskytovateľom voči sieťam a/alebo informáciám tretích osôb bez ich výslovného súhlasu.
 zverejňovať, prenášať, ukladať alebo prostredníctvom siete a systémov Poskytovateľa šíriť
akékoľvek obsahy a odkazy, o ktorých sa Poskytovateľ najmä oprávnene domnieva, že:
o

tvoria, predstavujú, napomáhajú, podporujú alebo akokoľvek odkazujú na pedofíliu,
rasizmus, fanatizmus alebo pornografiu a/alebo sú prístupné len osobám starším ako 18
rokov a/alebo sú v rozpore s dobrými mravmi;

o

sú obzvlášť násilné, podnecujú násilnosť, obsahujú hrozby, obťažovanie alebo sú
vyjadrením nenávisti;

o

sú v rozpore s právom na ochranu spotrebiteľov, vrátane šírenia reťazových listov alebo
pyramídových schém;

o

sú urážlivé alebo narušujú súkromie osôb;

o

predstavujú riziko pre bezpečnosť osôb alebo zdravia, riziko pre verejnú bezpečnosť
alebo ohrozujú štátnu bezpečnosť alebo zasahujú do administratívneho konania a/alebo
súdneho konania;

o

neoprávnene šíria obchodné tajomstvo alebo iné dôverné alebo utajované informácie
tretích osôb;

o

ich účelom je podnecovať alebo pomáhať tretím osobám porušovať alebo ohrozovať
autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;

o

porušujú autorské práva tretích osôb, práva k ochranným známkam, patentové práva
alebo iné práva duševného vlastníctva tretích osôb; to zahŕňa aj používanie Služieb
Poskytovateľa na neoprávnené sťahovanie, zverejňovanie, šírenie, kopírovanie alebo iné
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používanie textov, hudby, softvéru, umeleckých diel a iných predmetov, ktoré sú
chránené autorským právom;
o

propagujú drogy, porušujú zákony o kontrole vývozu, vzťahujú sa k hazardným hrám
alebo obchodu so zbraňami;

o

sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo podporujú nelegálne
konanie;

o

sú inak škodlivé, podvodné alebo môžu viesť k právnym sporom proti Poskytovateľovi.

Medzi obsah „zverejnený alebo prenesený“ prostredníctvom siete alebo infraštruktúr
Poskytovateľa patria obsahy webových stránok, emailov, chatov a akýkoľvek iný typ
publikácie alebo prenosu opierajúci sa o internetovú sieť.
Individuálny používateľ JE pri využívaní Služieb ISS CVTI oprávnený najmä:
 využívať Služby ISS CVTI SR po dobu jedného (1) roka od registrácie Individuálneho používateľa
do ISS CVTI SR, ak bude počas celej doby spĺňať podmienky na využívanie Služieb ISS CVTI SR a
dodržiavať tieto Pravidlá
 požiadať o predĺženie prístupu k Službám ISS CVTI SR, pokiaľ bude naďalej spĺňať podmienky na
využívanie Služieb ISS CVTI SR a zaviaže sa, že bude dodržiavať tieto Pravidlá.
Ak Individuálny používateľ na základe výzvy Poskytovateľa pred uplynutím doby jedného (1) roka od
registrácie Individuálneho používateľa do ISS CVTI SR potvrdí, že naďalej bude spĺňať podmienky na
pristúpenie k ISS CVTI SR a že má záujem o využívanie Služieb ISS CVTI SR na dobu ďalšieho jedného
(1) roka, Poskytovateľ mu prístup k ISS CVTI SR na túto dobu predĺži, a to aj opakovane.
Vyjadrením súhlasu s týmito Pravidlami Individuálny používateľ:
 súhlasí s monitorovaním využívania Služieb ISS CVTI SR Poskytovateľom alebo ním určenou
osobou;
 súhlasí s tým, že dáta uložené v zdieľanom systéme môžu byť dané do karantény alebo
vymazané v prípade, že budú infikované vírusom alebo inak poškodené a Poskytovateľ ich
označí za také, ktoré môžu potenciálne infikovať alebo poškodiť systém či dáta iných
Používateľov v rámci rovnakej infraštruktúry.

Obsah údajov a informácií
Individuálny používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za obsah údajov a informácií, ktoré boli uložené
v rámci ISS CVTI SR pri využívaní Služieb ISS CVTI SR.

Ochrana osobných údajov
Vyjadrením súhlasu s týmito Pravidlami Individuálny používateľ súhlasí so spracovaním jeho
osobných údajov Poskytovateľom.
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Poskytovateľ sa zaväzuje používať zhromaždené osobné údaje iba na účel vyplývajúci z týchto
Pravidiel, a na účel, ktorý súvisí so zabezpečením bezporuchového a bezpečného poskytovania
Služieb ISS CVTI SR.
Poskytovateľ spracuje osobné údaje Individuálneho používateľa v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.

Obmedzenie prístupu k ISS CVTI SR
Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb ISS CVTI SR alebo zrušiť
prístup k ISS CVTI SR Individuálnemu používateľovi, ak tento Individuálny používateľ poruší tieto
Pravidlá a/alebo ak Nadobúdateľ/Individuálny používateľ zneužíva Službu ISS CVTI SR a/alebo ak
Nadobúdateľ/Individuálny používateľ umožní jej využívanie/zneužívanie treťou osobou, čím sa
rozumie najmä šírenie SPAMu, prenikanie do systémov iných používateľov, zahltenie systémov iných
používateľov (DoS útoky), šírenie vírusov, šírenie informácií, ktoré sú v rozpore s právom alebo
dobrými mravmi.
Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb ISS CVTI SR alebo zrušiť
alebo neposkytnúť prístup k ISS CVTI SR Individuálnemu používateľovi, ak ho o to Nadobúdateľ
požiada alebo ak Nadobúdateľ nepotvrdí, že Individuálny používateľ spĺňa podmienky na prístup k ISS
CVTI SR.
V prípade menej závažného porušenia týchto Pravidiel, ktorého následky je možné odstrániť, môže
Poskytovateľ Individuálnemu používateľovi obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb ISS CVTI
SR, a to až do času, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania
Služby ISS CVTI SR. Ak dôvody, ktoré viedli k obmedzeniu alebo prerušeniu Služby ISS CVTI SR
nepominú do tridsiatich (30) dní od ich vzniku, Poskytovateľ má právo zrušiť poskytovanie Služby ISS
CVTI SR danému Individuálnemu používateľovi.
V prípade závažného porušenia týchto Pravidiel a/alebo v prípade porušenia, ktorého následky nie je
možné odstrániť, môže Poskytovateľ Individuálnemu používateľovi zrušiť poskytovanie Služby ISS
CVTI SR.
Ak Individuálny používateľ prestane spĺňať podmienky na využívanie Služieb ISS CVTI SR, najmä:
 skončí mu pracovnoprávny vzťah s Nadobúdateľom alebo
 ukončí štúdium u Nadobúdateľa, alebo
 sa mu preruší štúdium u Nadobúdateľa, alebo
 uplynie doba jedného (1) roka od registrácie Individuálneho používateľa do ISS CVTI SR,
 uplynie doba, na ktorú bol Individuálnemu používateľovi predĺžený prístup k Službám ISS CVTI SR.
Poskytovateľ zruší Individuálnemu používateľovi prístup ku Službám ISS CVTI SR a zároveň ho vyzve
na odstránenie dát, ktoré vznikli využívaním Služieb ISS CVTI SR Individuálnym používateľom, pričom
Poskytovateľ zachová Individuálnemu používateľovi prístup k týmto dátam po dobu 30 dní od
zaslania výzvy. Po tejto dobe Poskytovateľ nie je povinný uchovávať dáta, ktoré vznikli využívaním
Služieb ISS CVTI SR Individuálnym používateľom a je oprávnený takéto dáta odstrániť.
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Zodpovednosť za škodu
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú obmedzením alebo prerušením poskytovania Služieb
ISS CVTI SR alebo zrušením alebo neposkytnutím prístupu k Službám ISS CVTI SR. Poskytovateľ tiež
nezodpovedá za škodu, ak Nadobúdateľ/Individuálny používateľ spôsobí výpadok alebo obmedzenie
prístupu do ISS CVTI SR nesprávnym zásahom, prípadne iným svojím konaním. Poskytovateľ tiež
nezodpovedá za škodu vzniknutú prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných
zariadení, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, ale sú súčasťou poskytovania pripojenia k ISS CVTI SR.
Individuálny používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením týchto Pravidiel voči
Nadobúdateľovi.

Zmeny Pravidiel
V prípade zmeny týchto Pravidiel bude Individuálny používateľ, v prípade záujmu o pokračovanie vo
využívaní Služieb ISS CVTI SR, povinný akceptovať zmenenú verziu Pravidiel, ktorá sa mu zobrazí pri
prvom prihlásení po implementácii zmien.
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