
Zmluva o organizovaní a technickom zabezpečení e-športového festivalu 
HernaZona.sk UNIZA Masters 

__________________________________________________________________ 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 

 medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 
 Žilinská univerzita v Žiline 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií  
so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
IČO: 00 397 563 
právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako 
verejná vysoká škola 
zast.: prof. Ing. Špánik Pavol, PhD., dekan 
kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Brída, PhD., e-mail: peter.brida@feit.uniza.sk 
na jednej strane (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 
2. Poskytovateľ 

KOA GROUP, s.r.o. 
so sídlom Zádvorie 662/62 031 01  Liptovský Mikuláš 
IČO: 48 215 767 
DIČ: 21 20 111 950 
IČ DPH: SK21 20 111 950 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vl. č. 64033/L,   
zast.: Martin Kružliak, konateľ 
na strane druhej (ďalej len ako „Poskytovateľ“) 

 

Článok II. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu poskytne Objednávateľovi služby podľa čl. III. a IV. 

tejto zmluvy. 
Článok III. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok poskytovania služieb technického zabezpečenia e-
športového festivalu HernaZona.sk UNIZA Masters, ktorý sa uskutoční v dňoch 19.6. a 20.6.2021 
(ďalej len „e-festival“). 

2. V rámci poskytovania služieb Poskytovateľ zabezpečí komplexné technické zabezpečenie a 
administrovanie turnajov e- festivalu v týchto hrách: 

 Counter-Strike: Global Offensive, 

 League of Legends, 

 FIFA21. 
 

Článok IV. 
Podmienky poskytovania služieb 

 
1. Poskytovateľ zabezpečí technickú a praktickú realizáciu e-festivalu, pričom v rámci toho poskytne 

Objednávateľovi najmä tieto činnosti: 
a) technické zabezpečenie turnajov, pričom zabezpečí dostatočnú výpočtovú kapacitu na 

hostovanie všetkých hier turnaja e-festivalu,  
b) zabezpečenie admina/adminov na server v CS:GO, 
c) zabezpečenie adminov turnajov v CS:GO, LoL, FIFA, 
d) zabezpečenie komunikácie s hráčmi danej hry, spájanie kapitánov medzi sebou, kontrola 

priebehu turnaja, 
e) zabezpečenie streamu/vysielania turnajov, pričom v súvislosti s tým Poskytovateľ poskytne 

tieto činnosti:   



 vytvorenie harmonogramu streamov podľa požiadaviek Objednávateľa, 

 zabezpečenie komentovaných streamov do réžie Objednávateľa, 

 zabezpečenie komentátorov na CS:GO, LoL, FIFA, 

 zabezpečenie observerov v CS:GO a LoL (pričom observerom sa rozumie ten čo sleduje 
dianie na mape a tak vyberá správne situácie pre komentátorov), 

 technické zabezpečenie streamov vrátane kvalitných mikrofónov pre komentátorov. 
f) zabezpečenie komunikačných úloh, a to: 

 komunikácia cez server Discord s hráčmi a cez samostatné komunikačné kanály, ktoré 
budú dojednané samostatne, s organizátormi, 

 počas konania e-festivalu komunikácia programu a harmonogramu turnaja na dodanom 
Discorde. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy na základe požiadaviek a pokynov 
Objednávateľa prostredníctvom dostatočného počtu odborne kvalifikovaných osôb. 

3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek komplikáciách, 
ktoré sa vyskytnú v priebehu poskytovania služieb podľa tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne 
Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre riadne poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy.  

4. Po úplnom poskytnutí služieb podľa tejto zmluvy bude zmluvnými stranami podpísaný akceptačný 
protokol, v ktorom Objednávateľ potvrdí, že mu boli služby poskytnuté riadne a včas a prípadne 
uvedie okolnosti odôvodňujúce uplatnenie zmluvnej pokuty podľa článku VI. tejto zmluvy alebo iné 
vady poskytnutých služieb. 

 
Článok V. 

Cena za poskytovanie služieb 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za služby poskytnuté na základe tejto zmluvy predstavuje 

4 445,00 EUR bez DPH (slovom: štyritisícštyristoštyridsaťpäť EUR bez DPH), čo je 5 334,00 EUR 
s DPH (slovom: pättisíctristotridsaťštyri EUR s DPH). Poskytovateľ je platcom DPH. 

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s poskytnutím služieb podľa tejto 
zmluvy. 

3. Cena za poskytnuté služby bude zo strany Objednávateľa uhradená na základe faktúry vystavenej 
Poskytovateľom  po riadnom poskytnutí služieb podľa tejto zmluvy.  Faktúra bude obsahovať všetky 
náležitosti podľa platných právnych predpisov a jej prílohu bude tvoriť akceptačný protokol 
podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. Poskytovateľ vystaví a zašle faktúru 
Objednávateľovi na jeho adresu, prípadne doručí osobne do podateľne Objednávateľa.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu v lehote 30 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia faktúry.  

5. Ak faktúra nie je vystavená v súlade s platnými predpismi, v súlade s touto zmluvou, alebo 
neobsahuje prílohy v súlade s touto zmluvou, je Objednávateľ oprávnený v lehote splatnosti vrátiť 
ju Poskytovateľovi na prepracovanie. Vystavením novej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti 
a Objednávateľ nie je v omeškaní s jej zaplatením.  

6. Ak je Poskytovateľ platiteľ DPH, faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, s odvolávkou na číslo tejto zmluvy v texte faktúry. 

7. Ak Poskytovateľ nie je platca DPH, faktúra bude obsahovať minimálne: 
a) obchodné meno a sídlo, IČO Poskytovateľa, 
b) meno, sídlo, IČO, IČ DPH Poskytovateľa, 
c) číslo tejto zmluvy v texte faktúry, 
d) číslo faktúry, 
e) deň vystavenia, deň zdaniteľného plnenia a deň splatnosti faktúry,  
f) označenie finančného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 
h) fakturovanú sumu celkom, informáciu: Neplatca DPH, 
i) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde počas plnenia podľa tejto zmluvy k zmene právneho 
predpisu o dani z pridanej hodnoty, tak v takom prípade Poskytovateľ uplatní vo faktúre DPH vo 
výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

 
 
 
 
 



Článok VI. 
Zmluvné pokuty 

 
1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Poskytovateľovi v prípade omeškania streamu oproti 

dojednanému času tieto zmluvné pokuty:  

 V prípade, že nezačne prvý a druhý deň komentovaný streamu z turnaja vôbec (t. j. nebude 
dodaný Objednávateľovi) je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa 
zmluvnú pokutu vo výške 4500 EUR. 

 V prípade, že nezačne prvý alebo druhý deň komentovaný streamu z turnaja vôbec (t. j. 
nebude dodaný Objednávateľovi) je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa 
zmluvnú pokutu vo výške vo výške 2500 EUR. 

 V prípade, že stream z turnaja e-festivalu bude dodaný Objednávateľovi  s viac ako 60 min. 
omeškaním, avšak menej ako s 120 min. omeškaním, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 80 EUR za každý takto omeškaný 
stream. 

 V prípade, že stream z turnaja e-festivalu bude dodaný Objednávateľovi s viac ako 
120 min. omeškaním, avšak menej ako s 180 min. omeškaním, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každý takto omeškaný 
stream. 

 V prípade, že stream z turnaja e-festivalu bude dodaný Objednávateľovi s viac ako 
180 min. omeškaním, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú 
pokutu vo výške 500 EUR za každý takto omeškaný stream. 

 
2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu len vtedy, keď bolo 

omeškanie spôsobené z dôvodov na strane Poskytovateľa. V prípade, ak bolo omeškanie 
spôsobené z dôvodov na strane Objednávateľa, v dôsledku  rozhodovania administrátorského tímu 
pri konfliktných situáciách alebo z dôvodu vyššej moci, nárok na zmluvnú pokutu nevzniká. Výskyt 
okolností vyššej moci je Poskytovateľ povinný oznámiť Objednávateľovi ihneď ako sa o nich dozvie 
a ich vznik a dĺžku trvania je povinný Objednávateľovi riadne preukázať. Inak sa na ne nebude 
prihliadať. 

3. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu neuplatniť alebo ju uplatniť v nižšej výške po zvážení 
relevantných okolností.  

4. Zmluvné pokuty je možné zo strany Objednávateľa jednostranne započítať s pohľadávkou 
Poskytovateľa na úhradu ceny za poskytnutie služieb. Uplatnenie zmluvnej pokuty spolu s dôvodmi 
jej uplatnenia budú uvedené v akceptačnom protokole vyhotovenom podľa článku IV, bod 4 tejto 
zmluvy. 

5. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na úhradu škody spôsobenej 
porušením povinností Poskytovateľa. 

 
Článok VII. 

Ukončenie zmluvy 
 
1. Túto zmluvu je možné ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov: 

a) dohodou, 
b) výpoveďou, 
c) odstúpením od zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.  

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak bude Poskytovateľ aj napriek 
predchádzajúcej výzve meškať s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ je od zmluvy oprávnený odstúpiť ak mu Objednávateľ neposkytol riadne a včas 
informácie a podklady potrebné na poskytnutie služby alebo inú potrebnú súčinnosť. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv 

v zmysle §5a/zák. č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 



2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré 
budú platné po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami a budú  neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. Dodatky nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnení  v Centrálnom 
registri zmlúv. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 
4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími 
všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane Objednávateľ a 2 rovnopisy 
Poskytovateľ. 

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená 
slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných 
jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne 
podpisujú. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 
č. 1 Základná časová os e-festivalu 

 
 
 
V Žiline,  dňa              V LM, dňa ................. 
 
Objednávateľ:                Poskytovateľ:  
  
 
 
    
_____________________     _________________________ 
 
 
 


