ZMLUVA O VYKONANÍ TESTOVANIA
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 6
odseku 3 Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č.7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách
platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany
1. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
IČO: 30844789
DIČ: 2020815654
zastúpená

.................................................................. (titul, meno, priezvisko)
.................................................................. (funkcia)

(ďalej len „NBS“)

2. ................................................................................................. (obchodné meno)
................................................................................................. (sídlo)
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu................................., oddiel ...........,
vložka č. ......................
IČO: ...................................................
DIČ: ...................................................
zastúpený

.................................................................. (titul, meno, priezvisko)
.................................................................. (funkcia)

a
.................................................................. (titul, meno, priezvisko)
.................................................................. (funkcia)
(ďalej len „žiadateľ“)

Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je ustanovenie práv a povinností zmluvných strán pri vykonaní
testovania na účely overenia technických predpokladov žiadateľa o účasť v platobnom systéme
SIPS, prevádzkovanom NBS.
Článok 3
Podmienky na vykonanie testovania
/1/ Na základe žiadosti o účasť v platobnom systéme SIPS, NBS uzatvára s druhou
zmluvnou stranou túto zmluvu.
/2/ Žiadateľ sa zaväzuje plniť ustanovenia Rozhodnutia NBS č. 7/2012 zo 16. októbra
2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov, s ktorými bol
oboznámený pred podpisom tejto zmluvy.
/3/ NBS pri podpise zmluvy poskytne žiadateľovi na CD nosiči informácie potrebné na
pripojenie do platobného systému SIPS, programové vybavenie (modul pre automatizované
pripojenie interného systému žiadateľa k platobnému systému SIPS a aplikáciu pre núdzový
prenos), prevádzkový poriadok platobného systému SIPS a aktuálnu používateľskú
dokumentáciu. .
/4/ Žiadateľ je po podpise zmluvy povinný pripraviť podmienky na vykonanie testovania.
Pri príprave podmienok na vykonanie testovania žiadateľ postupuje podľa Rozhodnutia NBS č.
7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov
a podľa prevádzkového poriadku platobného systému SIPS.
/5/ Nevyhnutným predpokladom pre začatie testovania je zriadenie infraštruktúry pre
pripojenie k dátovej sieti UNIVERZAL-NET® v súlade s Rozhodnutím NBS č. 6/2013 zo 14.
mája 2013 o všeobecných obchodných podmienkach prístupu do dátovej siete UNIVERZALNET®.
/6/ NBS bezplatne poskytne školenie pre dvoch používateľov žiadateľa. Termín realizácie
školenia žiadateľ dohodne priamo s Inštitútom bankového vzdelávania NBS, n.o.
/7/ Žiadateľ a NBS si navzájom bezodkladne, najneskôr do 15 kalendárnych dní od
podpísania tejto zmluvy, oznámia zoznam osôb poverených vykonaním testovania
a zabezpečením činností vyplývajúcich z tejto zmluvy na tlačive, ktoré je prílohou č. 1 tejto
zmluvy.
/8/ Žiadateľ má právo požiadať NBS o konzultácie technického alebo metodického
charakteru. NBS je povinná žiadateľovi konzultácie poskytnúť. Konzultácie za NBS poskytujú
zamestnanci NBS uvedení v zozname osôb podľa odseku 7.
/9/ Žiadateľ písomne oznámi NBS svoju pripravenosť na vykonanie testovania. NBS
následne dohodne so žiadateľom termín začatia testovania a plán testovania.

Článok 4
Vykonanie testovania
/1/ Testovanie začína dňom dohodnutým medzi NBS a žiadateľom podľa článku 3 odseku
9 tejto zmluvy.
/2/ NBS overí technické predpoklady žiadateľa na účasť v platobnom systéme SIPS
vykonaním testov v rozsahu uvedenom v materiáli „Špecifikácia testov pre overenie technických
predpokladov žiadateľa o účasť v platobnom systéme SIPS“, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy.
Podmienkou preukázania technických predpokladov žiadateľa na účasť v platobnom systéme
SIPS je úspešné vykonanie všetkých povinných testov.
/3/ Dĺžka testovania je spravidla 2 týždne. Na podnet žiadateľa alebo NBS môže byť
testovanie skrátené, prípadne predĺžené. Dôvodom na predĺženie, prípadne skrátenie môžu byť
priebežné výsledky testovania. O úprave dĺžky testovania rozhoduje NBS.
Článok 5
Vyhodnotenie a ukončenie testovania
/1/ Žiadateľ je povinný denne vyhodnocovať priebeh testovania v protokole o ukončení
testovacieho dňa (ďalej len „protokol“) na tlačive, ktoré je prílohou č. 3 tejto zmluvy. Žiadateľ
protokol zasiela NBS denne elektronickou poštou alebo faxom a zároveň doručí NBS originál
protokolu poštou alebo osobne. Protokol zaslaný elektronickou poštou alebo faxom musí byť
zhodný s originálom protokolu doručeným poštou alebo osobne. Žiadateľ môže poštou zaslať
alebo osobne doručiť NBS originály protokolov za niekoľko testovacích dní naraz. Žiadateľ je
povinný doručiť NBS originály protokolov za všetky testovacie dni najneskôr do 3 pracovných
dní od ukončenia testovania.
/2/ Ak je v priebehu testovania niektorý testovací deň vyhodnotený ako neúspešný
z dôvodu neúspešnosti jedného alebo viacerých testov, NBS dohodne so žiadateľom termín
zopakovania neúspešných testov. V prípade potreby je možné na základe vzájomného dohovoru
medzi NBS a žiadateľom testovanie dočasne prerušiť na čas nevyhnutný na odstránenie príčin,
ktoré spôsobili neúspešnosť testovacieho dňa.
/3/ Testovanie končí úspešným vykonaním všetkých povinných testov uvedených
v materiáli „Špecifikácia testov pre overenie technických predpokladov žiadateľa o účasť
v platobnom systéme SIPS“, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy.
/4/ Po ukončení testovania žiadateľ vyhodnotí testovanie za celé obdobie jeho trvania,
a najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia testovania doručí NBS vyhlásenie o vykonaní
testovania (ďalej len „ vyhlásenie“) na tlačive, ktoré je prílohou č. 4 tejto zmluvy.
/5/ NBS po obdržaní vyhlásenia od žiadateľa podľa odseku 4 vyhodnotí testovanie.
V prípade, že žiadateľ úspešne vykonal všetky požadované testy, NBS zašle žiadateľovi protokol
o splnení technických predpokladov na účasť v platobnom systéme SIPS na tlačive, ktoré je
prílohou č. 5 tejto zmluvy.
/6/ Na základe protokolu o splnení technických predpokladov na účasť v platobnom
systéme SIPS NBS vydá žiadateľovi súhlas na účasť v platobnom systéme SIPS.

/7/ NBS uzatvorí so žiadateľom, ktorému udelila súhlas na účasť v platobnom systéme
SIPS, zmluvu o účasti v platobnom systéme SIPS.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
/1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
/2/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu testovania, najdlhšie však na dobu 6 kalendárnych
mesiacov nasledujúcich po dni jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Ak žiadateľ do 6
kalendárnych mesiacov od podpisu zmluvy nesplní technické predpoklady na účasť v platobnom
systéme SIPS, platnosť tejto zmluvy končí.
/3/ Táto zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky. Prípadné súdne spory
vzniknuté z tejto zmluvy bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany
osobitne písomne nedohodnú na riešení sporu v rozhodcovskom konaní.
/4/ Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia
dostane NBS a dve vyhotovenia dostane žiadateľ.
/5/ Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov,
podpísaných zástupcami zmluvných strán, ktorí zmluvu podpísali alebo inými zástupcami, pokiaľ
k tomu budú splnomocnení, alebo pokiaľ to vyplýva z vnútorných predpisov alebo organizačného
poriadku zmluvných strán. Zmenu prílohy č. 1 môžu zmluvné strany vykonať jednostranne
doručením novej prílohy na určenom tlačive, ktoré je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane
najneskôr dva pracovné dni pred nadobudnutím účinnosti požadovanej zmeny.
/6/ Zmeny a doplnenia Rozhodnutia NBS č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách
platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov vrátane jeho príloh je aj po nadobudnutí
platnosti tejto zmluvy oprávnená vydávať jednostranne NBS s tým, že zmeny a doplnenia tohto
rozhodnutia vydané po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy NBS bezodkladne oznámi žiadateľovi
doporučenou poštou a elektronickou poštou. Žiadateľ je povinný bezodkladne sa oboznámiť
s týmito zmenami a doplneniami a riadiť sa nimi.
/7/ Prílohy č. 1 až 5 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Prílohy č. 1, 3, 4 a 5 musia
byť podpísané zástupcami zmluvných strán, ktorí zmluvu podpísali alebo inými zástupcami,
pokiaľ k tomu budú splnomocnení, alebo pokiaľ to vyplýva z vnútorných predpisov
alebo organizačného poriadku zmluvných strán.
/8/ Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť
zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej,
súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak
toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Za NBS:

Za žiadateľa:

V Bratislave dňa..............................

V ................................ dňa .....................

.........................................................
titul, meno, priezvisko
funkcia

...................................................................
titul, meno, priezvisko
funkcia

V ................................ dňa .....................

...................................................................
titul, meno, priezvisko
funkcia

Zoznam príloh:
1. Zoznam osôb poverených vykonaním testovania (vzor tlačiva)
2. Špecifikácia testov pre overenie technických predpokladov žiadateľa o účasť v platobnom
systéme SIPS
3. Protokol o ukončení testovacieho dňa (vzor tlačiva)
4. Vyhlásenie o vykonaní testovania (vzor tlačiva)
5. Protokol o splnení technických predpokladov na účasť v platobnom systéme SIPS (vzor
tlačiva)

Príloha č. 1 k zmluve o vykonaní testovania

............................................................ (obchodné meno)
............................................................ (sídlo)

VZOR
ZOZNAM OSÔB POVERENÝCH VYKONANÍM TESTOVANIA

Meno a priezvisko

Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

Podpis

Dátum účinnosti:
V...................................... dňa .....................

.....................................................................
Titul, meno a priezvisko, funkcia

..............................................................
Odtlačok pečiatky a podpis

Príloha č. 3 k zmluve o vykonaní testovania

Protokol o ukončení testovacieho dňa
Žiadateľ ..............................................................................................

prehlasuje, že

v testovacom dni ............................vykonal nasledujúce testy:
Číslo
testu1

Názov testu1

Vyhodnotenie
(A/N2)

Odôvodnenie zápornej odpovede3:

V .............................. dňa ……………………

.....................................................
Titul, meno a priezvisko, funkcia
1

.....................................................
Odtlačok pečiatky a podpis

V zmysle špecifikácie testov pre overenie technických predpokladov žiadateľa na účasť v platobnom systéme
SIPS.
2
V prípade odpovede „N“ priložte k protokolu odôvodnenie.
3
V prípade nedostatku miesta pokračujte na druhej strane.

Príloha č. 4 k zmluve o vykonaní testovania

Vyhlásenie o vykonaní testovania
Žiadateľ …………………………………………………

potvrdzuje, že v rámci

testovania v období od...................... do....................... úspešne vykonal nasledujúce činnosti:
Por.
č.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Činnosť

Vyjadrenie
(A/N*)

Inštalácia a konfigurácia klientskej stanice žiadateľa pre prístup
do platobného systému SIPS
Inštalácia programového vybavenia na pripojenie do platobného
systému SIPS (modul pre automatizované pripojenie interného
systému účastníka k platobnému systému SIPS)
Vygenerovania certifikátu pre prihlasovanie svojho prvého
používateľa s rolou správca žiadateľa a jeho zaregistrovanie v
NBS
Overenie pripojenia sa správcu žiadateľa na komunikačný server
platobného systému SIPS
Zaevidovanie používateľov platobného systému SIPS
u žiadateľa a pridelenie im oprávnení na prístup k službám
a údajom
Posielanie vstupných súborov do platobného systému SIPS
Preberanie výstupných súborov z platobného systému SIPS
Spracovanie a zúčtovanie výstupných súborov prevzatých
z platobného systému SIPS v testovacom systéme žiadateľa
Preberanie informácií monitoringu prostredníctvom platobného
systému SIPS
Preberanie výpisov z technického účtu
Preberanie mesačného rozpisu poplatkov
Doručovanie vstupných súborov od účastníka do platobného
systému SIPS prostredníctvom núdzového prenosu
Doručovanie výstupných súborov z platobného systému SIPS
k účastníkovi prostredníctvom núdzového prenosu

Žiadateľ týmto vyhlasuje, že JE / NIE JE 1 schopný úspešne vykonávať medzibankový
platobný styk prostredníctvom platobného systému SIPS.

V .............................. dňa ……………………

.....................................................
Titul, meno a priezvisko, funkcia

1

Nehodiace sa prečiarknite.

.....................................................
Odtlačok pečiatky a podpis

Príloha č. 5 k zmluve o vykonaní testovania

Protokol
o splnení technických predpokladov
na účasť v platobnom systéme SIPS

Podľa článku 5 odseku 5 zmluvy o vykonaní testovania a na základe výsledkov
vykonaných testov v období od................... do........................

NBS potvrdzuje,
že žiadateľ o účasť v platobnom systéme SIPS:
Obchodné meno žiadateľa:

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

Sídlo žiadateľa:

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

splnil – nesplnil *)

technické predpoklady na účasť v platobnom systéme SIPS.

V Bratislave dňa .............................

........................................................
Titul, meno a priezvisko, funkcia

*)

Nehodiace sa prečiarknite.

.......................................................
Odtlačok pečiatky a podpis

