
Zmluva o poskytnutí služieb – konektivity na server didakta.sk

ktorú v nižšie uvedený deň, mesiac a rok uzatvorili zmluvné strany:

1. SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
so sídlom Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
IČ: 36665134
zastúpená pánom Davidom Formánkom – konateľom spoločnosti
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

2. škola Základná škola s materskou školou Lomnička 29
so sídlom Lomnička 29, Lomnička, 06503
IČ: 35534656
IP adresa: 217.145.200.183
Email: zastupcalomnicka@stonline.sk
Zastúpená riaditeľom: PhDr. Miroslav Zelina
(ďalej len „užívateľ“)

takto:

I.
Úvodné ustanovenie

Poskytovateľ je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného vývoj a výroba1.
vzdelávacieho softvéru a iných elektronických autorských diel, ktoré sú používané
na vzdelávanie.
Užívateľ je základná škola, ktorá v rámci svojej vzdelávacej činnosti využíva alebo môže2.
využívať hore špecifikované autorské diela, šírené prostredníctvom počítačovej siete internet,
na výučbu svojich žiakov.

II.
Predmet zmluvy

Poskytovateľ je nositeľom autorských práv na autorské diela na území Slovenskej republiky a1.
je oprávnený na šírenie týchto autorských diel, vo forme vzdelávacieho softvéru umiestneného
na internetovom portáli pod obchodným označením „Didakta“. Ide o vzdelávací softvér, ktorý
je šírený i on-line formou a je umiestnený na internetových stránkach poskytovateľa
www.didakta.sk (ďalej len „programy“).
Poskytovateľ poskytuje túto zmluvou užívateľovi on-line licenciu na využívanie programov,2.
ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1. tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou a
službu prevádzky webového serveru s prístupom na internetový portál www.didakta.sk na ňom
umiestneného (ďalej len súhrnne ako „služba“).
Na hore uvedenom internetovom portáli sú umiestnené programy vo verzii on-line, na ich3.
využívanie poskytol poskytovateľ užívateľovi licenciu. Hore uvedené programy sú k dispozícii
pre on-line prevádzku vo webovom prehliadači užívateľa. Programy, na ktoré poskytovateľ
užívateľovi licenciu neposkytol, nebude mať užívateľ k dispozícii, napriek tomu sú (budú)
taktiež umiestnené na portáli www.didakta.sk .
Užívateľ nie je oprávnený poskytnúť sublicenciu na užívanie programov tretím osobám a nie je4.
oprávnený ukladať programy na svojich lokálnych zariadeniach v off-line podobe, zriaďovať
kópie či rozmnoženiny produktov, dekompilovať zdrojový kód. Užívateľ nie je ďalej oprávnený
využívať časti obsahu programov mimo portál, napr. pomocou kópií obrazoviek, fotografií,
apod.
Poskytnuté licencie sú viazané na pevnú IP adresu (popr. IP adresy) užívateľa uvedené5.
v záhlaví tejto zmluvy. Užívateľ je oprávnený na hore uvedené internetové stránky vstupovať a



produkt používať len z tejto IP adresy. V prípade vstupu na predmetné internetové stránky
z inej než z hora uvedenej IP adresy, nebude užívateľovi umožnené produkt používať.
Zmena IP adresy podlieha schváleniu poskytovateľa a je platenou službou nad rámec tejto6.
zmluvy. Poplatok za neskoršiu zmenu prístupovej IP adresy je stanovený na 10,- EUR (vrátane
DPH) za každú jednotlivú zmenu.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú podmienky prístupu na službu „Didakta.sk“, ktoré sú7.
umiestnené na webovej adrese www.didakta.sk (ďalej len „podmienky“). Podmienky môžu byť
prevádzkovateľom jednostranne zmenené, zmena podmienok je pre zmluvné strany záväzná
dňom nasledujúcim po ich zverejnení na hore uvedenej webovej adrese a oznámením ich
zmeny užívateľovi. Užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením podmienok, ich
obsahu porozumel a s ich obsahom súhlasí, čo uzatvorením tejto zmluvy potvrdzuje.
Každá zmena podmienok prístupu na službu „Didakta“ je pre obidve zmluvné strany záväzná.8.

III.
Cena služby

Za 1 rok užívania služby sa užívateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi poplatok vo výške1.
399,95 EUR ročne (vrátane príslušnej DPH).
Hore uvedený poplatok bude zaplatený na základe elektronickej faktúry vystavenej2.
poskytovateľom so splatnosťou 14 dní od dátumu odoslania na užívateľov e-mail uvedený
na záhlaví tejto zmluvy.
V prípade neuhradenia poplatku je poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služby.3.
Pozastavenie služby z dôvodu nezaplatenia poplatku nie je porušením zmluvy a užívateľovi
nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy, náhrada škody či iné sankcie.
Poskytovateľ reaktivuje užívateľovi službu, po pozastavení služby z dôvodu nezaplatenia4.
poplatku, až po plnom zaplatení dlžného ročného poplatku a zaplatení reaktivačného
servisného poplatku, ktorý činí 20,- EUR (vrátane príslušnej DPH).

IV.
Doba trvania zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú jedného roku a to s účinnosťou od prvého prihlásenia1.
užívateľa na portál Didakta z IP adresy uvedenej v zmluve.
V prípade omeškania užívateľa s platbou, ktoréhokoľvek peňažného záväzku vyplývajúceho2.
z tejto zmluvy, po dobu dlhšiu než 30 dní, je poskytovateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy stráca užívateľ možnosť predmetnú službu vrátane3.
poskytnutých on-line licencií užívať.

V.
Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek poruchy či výpadky počítačovej siete Internet1.
spôsobené zásahmi užívateľa či tretích osôb, ktoré užívateľovi trebárs krátkodobo znemožnia
užívanie produktu.
Všetky riziká spojené s užívaním tejto služby a produktov s ňou spojených nesie užívateľ.2.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, vzniknutú používaním služby a s ňou
spojených produktov, hoci by bola akákoľvek.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán výslovne v tejto zmluve neupravené sa riadia3.
príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne platnými právnymi
predpismi.
Obidve strany súhlasne vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpisom doslovne prečítali, vo4.
všetkom s ňou súhlasia a zaväzujú sa ju dodržiavať. Zároveň obidve zmluvné strany vyhlasujú,
že zmluvu uzatvorili vedome a slobodne, neboli ničím ani nikým ovplyvnení a že im nie sú
známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť hodnovernosť tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvára elektronicky (stlačením tlačidla „ÁNO“ po prihlásení z Vašej IP adresy) na
webovej stránke www.didakta.sk.



 

14.12.2018

Príloha č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Lomnička 29, 065 03 Lomnička
IČO: 35534656
Riaditeľ: PhDr. Miroslav Zelina
Objednávajúci: Mgr. Ivan Lajčák
Email: zastupcalomnicka@stonline.sk

 

Vaše online licencie:

Ročný prístup na portál didakta.sk


