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Zmluva o poskytovaní cloudových služieb 

RYS CLOUD 

 

uzatvorená podľa § 269,  zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení  

(ďalej len „obchodný zákonník“) 

Táto zmluva je určená výlučne pre potreby on-line objednávky na ryscloud.sk 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Poskytovateľ cloudových služieb 

Organizácia:  RYS IT, s.r.o. 

Sídlo:  Martinčekova 3/730, 82109 Bratislava 

IČO:  36609137 

DIČ:  2022204239 

IČ DPH SK 2022204239 

Reg:  Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41043/B 

Bankové spojenie:  Tatra Banka 

SWIFT kód: TATRSKBX 

IBAN:  SK11 1100 0000 0026 2871 3013 

Zastúpená:  Peter Grečko, konateľ 

Kontaktná emailová adresa: rys@rys.sk 

 

(ďalej v tejto zmluve len „Poskytovateľ“) 

 

2. Používateľ  

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je uvedená ako Platiteľ na on-line objednávkovom formulári s názvom 

„Objednávka cloudových služieb“ zverejneného na www.ryscloud.sk.  

 

(ďalej len „Používateľ“) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa týmto zaväzuje Používateľovi poskytnúť cloudové služby RYS CLOUD (ďalej len „cloudové 

služby“) v rozsahu služieb , ktoré uviedol v on-line objednávkovom formulári s názvom „Objednávka 

cloudových služieb“ zverejneného na www.ryscloud.sk (ďalej len „on-line objednávka“)  a za podmienok a 

spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a v Technických a prevádzkových podmienkach používania cloudových 

služieb RYS CLOUD (ďalej len „technické a prevádzkové podmienky“), ktoré sú Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.  
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2. Používateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za cloudové služby využívanie platiť dohodnutú cenu podľa 

jednotlivých položiek uvedených v on-line objednávke a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť cloudové služby len pre hardvérové zariadenia, ktoré sú uvedené v Prílohe 

č. 1, zakúpené od Poskytovateľa alebo od Peter Grečko – RYS, Martinčekova 3, 82109 Bratislava (IČO: 

11657235, IČ DPH: SK1020169832).  

4. Poskytovateľ vybaví hardvérové zariadenia zakúpené Používateľom podľa čl. 2 ods. 3 tejto zmluvy SIM karty, 

ktoré budú slúžiť výlučne pre dátové pripájanie týchto hardvérových zariadení do cloudových služieb. 

Identifikačné údaje SIM kariet použitých v hardvérových zariadeniach budú uvedené v prílohe k faktúre podľa 

čl. 5 bod 5. 

5. Poskytovateľ vydá Používateľovi ku cloudovým službám prístupový certifikát, ktorý je ďalej špecifikovaný v čl. 

X. 

6. Poskytovateľ v súčinnosti s Používateľom vykoná úvodné nastavenia cloudových služieb, ako aj hardvérových 

zariadení zakúpených v súlade s podmienkami tejto Zmluvy,  aby boli pripravené na používanie. 

7. Používateľ si zabezpečí zakúpenie a inštaláciu hardvérových zariadení pre potreby využívania cloudových 

služieb vo svojich priestoroch na vlastné náklady. Kúpa hardvérových zariadení pre potreby využívania 

cloudových služieb nie je predmetom tejto Zmluvy a je riešené samostatnou kúpnou zmluvou alebo iným 

obchodným vzťahom medzi Poskytovateľom a Používateľom, alebo Poskytovateľom a Peter Grečko – RYS 

(IČO: 11657235). 

 

Čl. III 

Dostupnosť 

1. Garantovaná prevádzková doba cloudových služieb je stanovená v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 19.00 

hod. 

2. V tejto garantovanej prevádzkovej dobe Poskytovateľ garantuje užívateľovi plnú funkčnosť cloudových služieb 

podľa tejto zmluvy s výhradou možných výpadkov v rozsahu do 2 hodín mesačne. 

3. Do výpadkov podľa ods. 2 sa nezahŕňajú výpadky spôsobeného nefunkčnosťou SIM karty v hardvérovom 

zariadení, ktorej príčinou je: 

a) výpadok mobilnej siete alebo iná príčina spôsobená činnosťou operátorom mobilnej siete, 

b) slabý mobilný signál SIM karty z dôvodu nevhodného umiestnenia hardvérového zariadenia, 

c) neodborná manipulácia so SIM kartou alebo hardvérových zariadením Používateľom alebo treťou osobou, 

d) krádež SIM karty alebo hardvérového zariadenia, 

e) vyššia moc. 

4. Mimo garantovanej prevádzkovej doby je využívanie cloudových služieb možné spravidla neobmedzene, nie je 

však zo strany Poskytovateľa garantované. 

5. Ďalej sa Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri dostupnosti cloudových služieb v súlade s ustanoveniami 

uvedenými v technických a prevádzkových podmienkach, ktoré sú Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. 

 

 

Čl. IV 
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Práva a povinnosti 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú konať v súlade s ustanoveniami uvedenými v technických 

a prevádzkových podmienkach, ktoré sú Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.  

2. SIM kartami, uložené v hardvérových zariadeniach podľa čl. II zostávajú v majetku Poskytovateľa počas celej 

doby trvania zmluvy. Po ukončení platnosti tejto Zmluvy je Používateľ povinný SIM karty vrátiť Poskytovateľovi 

najneskôr do 14 dní od ukončenia platnosti tejto Zmluvy. 

3. Používateľ je povinný umiestniť a zabezpečiť hardvérové zariadenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu alebo ku 

škode na SIM kartách Poskytovateľa. V prípade odcudzenia a spôsobenia škody na SIM kartách znáša 

Používateľ všetky náklady spojené s ich výmenou. 

4. V prípade, že nefunkčnosť SIM kariet nebude spôsobená niektorou z príčin uvedených v čl. 3 ods. 3, pís a) až 

e), sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť výmenu SIM karty za funkčnú do 2 pracovných dní od nahlásenia 

nefunkčnosti Používateľom. Nahlásenie musí byť písomné a odoslané elektronicky na kontaktnú emailovú 

adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ zabezpečí výmenu osobne na mieste inštalácie u Používateľa, 

odovzdaním novej SIM karty Používateľovi alebo zašle SIM kartu na adresu Používateľa ako doporučenú 

zásielku. V prípade zasielania doporučenej zásielky sa za moment zabezpečenia výmeny podľa tohto odseku 

považuje dátum podania doporučenej zásielky.  

5. Poskytovateľ si vyhradzuje práve meniť technické a prevádzkové podmienky aj počas trvania tejto Zmluvy. 

V prípade zmeny alebo doplnenia technických a prevádzkových podmienok používania cloudových služieb, je 

Poskytovateľ povinný informovať o zmene a doplnení Používateľa formou oznámenia elektronicky na 

kontaktnú emailovú adresu Používateľa. Odoslanie oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu Používateľa je 

považované za doručenie. Používateľ berie túto skutočnosť na vedomie. 

6. Používateľ má právo v prípade nesúhlasu so zmenou technických a prevádzkových podmienok používania 

cloudových služieb, odstúpiť od Zmluvy a ukončiť využívanie cloudových služieb. Pri odstúpení od Zmluvy sa 

zmluvné strany riadia čl. VIII tejto Zmluvy.  

7. Pokiaľ Používateľ nevyjadrí jednoznačný nesúhlas so zmenou alebo doplnením technických a prevádzkových 

podmienok používania cloudových služieb do 7 dní od ich doručenia podľa ods.5, chápe sa to ako vyjadrenie 

súhlasu a aktualizované technické a prevádzkové podmienky používania sa stávajú súčasťou tejto Zmluvy 

s platnosťou od dňa ich doručenia a zmluvné strany sú povinné ich dodržiavať.  

8. Poskytovateľ musí svoj nesúhlas alebo pripomienky so zmenou alebo doplnením technických a prevádzkových 

podmienok používania cloudových služieb vyjadriť písomnou formou a zaslať elektronicky Poskytovateľovi na 

kontaktnú emailovú adresu najneskôr do 7 dní od doručenia aktualizovaných podmienok. 

 

Čl. V 

Cena a platobné podmienky 

1. Všetky uvedené ceny sú bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zodpovedajúcej zákonnej výške. 

2. Cena za využívanie cloudových služieb v rozsahu podľa čl. II, ods. 1 je stanovená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

Poskytovateľ je oprávnený upraviť výšku tejto ceny podľa skutočného rozsahu využívaných cloudových služieb 

Používateľom. 

3. V cenách uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú zahrnuté všetky činnosti Poskytovateľa pri správe 

a prevádzkovaní cloudových služieb a správe dát Používateľa uložených na serveri (cloude) Poskytovateľa. 



R Y S  I T ,  s . r . o .  M a r t i n č e k o v a  3 / 7 3 0 ,  8 2 1 0 9  B r a t i s l a v a ,  t e l .  0 2  5 3 4 1 2 9 3 ,  e m a i l :  r y s @ r y s . s k  

4. Cena za servisný výjazd do miesta určeného Používateľom, je uvedená v Prílohe č. 1. 

5. Ceny za cloudové služby podľa Prílohy č. 1 budú vyúčtované Používateľovi paušálne za obdobie 12 

mesiacov dopredu, a to vždy na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní od vystavenia.  Súčasťou 

faktúry ako príloha bude súpis všetkých hardvérových zariadení Platiteľa pripojených do cloudovývých služieb 

Poskytovateľa. V prípade zmeny počtu pripojených hardvérových zariadení v priebehu paušálneho12 

mesačného účtovacieho obdobia bude rozdiel zúčtovaný na konci účtovacieho obdobia. 

6. Všetky platby v zmysle tejto Zmluvy Používateľ poukáže na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre. 

7. Poskytovateľ je oprávnený po skončení 12 mesačnej predplatenej doby používania cloudových služieb upraviť 

stanovené ceny o mieru nárastu spotrebiteľských cien za služby tak, ako budú pre konkrétne obdobie 

štatisticky zisťované a oficiálne zverejňované Štatistickým úradom SR, alebo upraviť stanovené ceny podľa 

reálnych nákladov na prevádzku cloudových služieb. 

 

Čl. VI 

Sankcie 

1. V prípade omeškania platby podľa čl. V, ods. 5 je Používateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi úrok 

s omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

2. V prípade nedodržania dostupnosti cloudových služieb podľa čl.III , môže Používateľ požadovať od 

Poskytovateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z mesačného poplatku za cloudové služby, ktoré 

Používateľ uhradil Poskytovateľovi. 

3. V prípade, ak jedna zo zmluvných strán poruší povinnosť vyplývajúce z podmienok používania cloudových 

služieb RYS CLOUD, poruší mlčanlivosť podľa čl. VII tejto zmluvy, poškodí dobré meno druhej zmluvnej strany 

alebo inak poruší podmienky tej Zmluvy, zaväzuje sa uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 

50,- EUR (slovom: päťdesiat eur). 

4. Uhradením zmluvnej pokuty alebo úroku s omeškania nie je dotknuté ani obmedzené právo domáhať sa 

náhrady škody, ktorá preukázateľnej vznikla porušením zmluvnej povinnosti, ktorej sa zmluvná pokuta týka. 

 

Čl. VII 

Mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek spôsobom o druhej 

zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za 

dôverné a majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a 

nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy nie je: 

a) poskytnutie informácií audítorom, daňovým a právnym poradcom, ktorí sú viazaní všeobecnou 

profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou všeobecne záväzným právnym 

predpisom, alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody 

s Poskytovateľom, 

b) sprístupnenie informácií, ktoré majú povahu verejne známych informácií, 
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c) poskytnutie informácií osobám a štátnym orgánom, ktorých nárok na poskytnutie informácií vyplýva 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo osobám, prostredníctvom ktorých, alebo s 

pomocou ktorých zmluvné strany plnia povinnosti zo Zmluvy. 

 

 

Čl. VIII 

Doba trvania 

1. Táto Zmluva platí na dobu určitú a to na dobu predplatenú Používateľom v paušálnej platbe podľa čl. V 

2. Zmluva zaniká uplynutím predplatenej doby alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán. 

3. Predĺženie Zmluvy je možné vzájomnou dohodou zmluvných strán a uhradením paušálneho poplatku 

Používateľom na ďalšie dohodnuté obdobie.  

4. Obidve zmluvné strany majú právo túto zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená 

písomná výpoveď. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto Zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia 

tohto odstúpenia druhej zmluvnej strane, ak jedna zo zmluvných strán  hrubým spôsobom porušuje túto 

Zmluvu. 

6. Výpoveď či odstúpenie od tejto Zmluvy sa považujú za doručené na adresu druhej zmluvnej strany prevzatím 

doporučenej zásielky príslušným adresátom alebo tretím dňom odo dňa jej vrátenia poštou ako nedoručenej 

spať odosielateľovi. 

 

Čl. IX 

Ochrana osobných údajov a dát 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že osobné údaje ich štatutárnych orgánov a kontaktných osôb podľa tejto 

Zmluvy ako dotknutých osôb, sú spracúvané  v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, 

telefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú 

v súlade ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. . o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude dbať na to, aby pri poskytovaní cloudových služieb podľa tejto Zmluvy 

nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu tretích osôb k osobným údajom Používateľa, ktoré 

musia byť chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.z. . o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

3. Ďalšie dojednania o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené v technických a prevádzkových 

podmienkach, ktoré sú Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. 

4. Poskytovateľ je povinný po ukončení tejto zmluvy odovzdať Používateľovi všetky jeho dáta umiestnené na 

serveri (cloude) Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný vyzvať Používateľa, aby si dáta prevzal do 10 dní od 

výzvy doručenej elektronicky na kontaktnú emailovú adresu.  Vydanie dát Poskytovateľom a ich prevzatie 
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Používateľom bude uskutočnené na adrese sídla Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve, a tieto dáta budú 

umiestnené na CD alebo USB nosiči, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

5. Po márnom uplynutí lehoty k vyzdvihnutiu dát je Poskytovateľ povinný tieto dáta do 30 dní zlikvidovať. 

 

Čl. X 

Prístupové certifikáty 

1. Poskytovateľ vydá pri zriadení služby Používateľovi prístupové oprávnenia vo forme mena a hesla pre 

prihlásenie do cloudových služieb. 

2. Prístupové certifikáty budú vydané Používateľovi na základe podpisu tejto Zmluvy, a to osobne pri podpise 

tejto Zmluvy, alebo elektronicky na kontaktnú emailovú adresu. Po prvom prihlásení do cloudových služieb si 

môže Používať zmeniť prístupové heslo. 

3. Používateľ je povinný chrániť svoj prístupový certifikát a v prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ 

zbavený všetkej zodpovednosti za prípadné zneužitie, stratu či poškodenie dát Používateľa. 

4. V prípade zneužitia certifikátu môže Používateľ požiadať poskytovateľa o dočasné zablokovanie cloudových 

služieb a o vydanie nového certifikátu. Takáto žiadosť musí byť odoslaná písomne doporučeným listom, alebo 

osobne osobou, ktorá preukázateľne zastupuje Používateľa. 

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom odoslania on-line objednávky, kópia objednávky je zaslaná na email 

Používateľa  uvedeného v objednávkovom formulári.. 

2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú možné písomne tak aj elektronicky formou číslovaných dodatkov. 

3. Prílohu č. 2 tejto zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený upravovať tak, aby boli v súlade  najmä 

s bezpečnostnými, technickými a prevádzkovými potrebami. O zmene bude Používateľ informovaný v súlade 

s čl. IV a aktualizovaná verzia technických a prevádzkových podmienok bude zverejnená aj na portály 

www.ryscloud.sk 

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych 

predpisov platnými na území Slovenskej republiky. 

5. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo sa stane neskôr 

neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné 

alebo nevykonateľné, alebo sa stane neskôr neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zaväzujú sa 

zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli zmluvných strán 

a účelu podľa tejto Zmluvy. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č. 1 : Cena za cloudové služby RYS CLOUD  

Príloha č. 2:  Technické a prevádzkové podmienky cloudových služieb RYS  CLOUD 

7. Odoslaním on-line objednávkového formulára s názvom „Objednávka cloudových služieb“ vyjadruje 

Používateľ súhlasu so zmluvnými podmienkami podľa článku tak ako sú zverejnené na www.ryscloud.sk. 
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Príloha č. 1 

k zmluve o poskytovaní cloudových služieb RYS CLOUD  

verzia 2 

Cloudové služby, cena za mesačné používanie 

 

1. Cloudová služba ELENA  

Služba je určená Elektronickú nástenku ELENA vyžadujúcu SIM kartu a GSM pripojenie  

1.1 Dátový priestor, prístup na portál pre vzdialenú správu dát a zariadení 2 € / mesiac / 1xHW 

1.2 Mobilné dátové pripojenie (SIM karta ) 2 € / mesiac / 1xHW 

 
 
2. Cloudová služba SSO  s GSM pripojením 

Služba je určená pre zariadenia vyžadujúce SIM kartu a GSM pripojenie  (OPJ SIM-ON) 

2.1 Doménový server, prístup na portál SSO 2 € / mesiac / 1xHW 

2.2 Mobilné dátové pripojenie (SIM karta ) 2 € / mesiac / 1xHW 

 
 
3. Cloudová služba SSO s LPWAN pripojením 

Služba je určená pre IoT zariadenia vyžadujúce LPWAN pripojenie  (napr. KUKS 2, iKURA, IS:O) 

3.1 Doménový server, prístup na portál SSO 2 € / mesiac / 1xHW 

3.2 Dátové pripojenie cez LPWAN 1 € / mesiac / 1xHW 

 
HW = harvérové zariadenie 

 

4. Doplnkové služby 

4.1 Mimozáručný servisný zásah v mieste inštalácie  -  €  / hod 

4.2 Cestovné náklady spojené výkonom servisného zásahu  -  € / km 

 

 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. 

Ceny platné od 1.1.2022 
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Príloha č. 2 

k zmluve o poskytovaní cloudových služieb  RYS CLOUD  

 

TECHNICKÉ A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA CLOUDOVÝCH SLUŽIEB RYS 

CLOUD 

(ďale j  len „podmienky“ )  

 

 

 

 

1. ZÁKLADNÉ POJMY 
 

1.1  Poskytovateľ 

RYS IT, s.r.o. 

Martinčekova 3/730, 82109 Bratislava 

IČO: 36609137 

IČ DPH: SK 2022204239 

Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41043/B 

 

Kontaktná osoba:  Peter Grečko, konateľ 

Kontaktný email:  

 

 

1.2  Používateľ  

Používateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

uzatvorila zmluvu s poskytovateľom, spravidla po tom, čo 

zakúpila technické zariadenie, ktoré využíva RysCloud od 

poskytovateľa a súhlasila s využívaním cloudových služieb 

poskytovateľa. 

 

1.3  Cloudové služby (ďalej len „služba“)  

Službou sa rozumie: 

a) poskytnutie dátového priestoru používateľovi na serveri 

poskytovateľa pre ukladanie dátových súborov, prístup na 

portál www.ryscloud.sk pre správu dát / obsahu 

uloženého na servery  a zariadení  ELENA – elektronická 

nástenka a IS:O informačný systém:ostrovid.  

b) poskytovanie služieb doménového servera pre 

zabezpečenie prevádzky operačných jednotiek SIM-ON 

c) poskytovanie služieb mobilnej dátovej komunikácie 

prostredníctvom SIM kariet pre hardvérové zariadenia 

uvedené v bode 2. 

d) poskytovanie služieb dátovej komunikácie v LPWAN 

sieťach pre hardvérové zariadenia uvedené v bode 2.5. 

e) Výber konkrétnej mobilnej dátovej siete a LPWAN siete 

určuje Poskytovateľ na základe technických parametrov 

hardvérových zariadení. 

1.4 Portál 

Portálom sa rozumie webová stránka, ktorej prevádzkovateľom 

je poskytovateľ prevádzkovaných na akejkoľvek internetovej 

doméne, predovšetkým ide ale o stránku určenú pre 

využívanie služby ryscloud.sk,  Portál zahŕňa všetky a 

akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, 

zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase 

dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne 

 

2. HARDVÉROVÉ ZARIADENIA 

Hardvérové zariadenia určené pre pripájanie do do cloudových 

služieb: 

a) ELENA – elektronická nástenka / informačná obrazovka 

b) SIM-ON – operačná jednotka UNISIEŤ-F SIM-ON 

c) IS:O – informačný systém: ostrovid 

d) IoT zariadenia využívajúcu dátovú sieť LoRa  

 

2.1  ELENA  elektronická nástenka (ďalej len „nástenka“)  

Nástenka je súbor hardvérových a softvérových prvkov, ktoré 

umožňujú zobrazovanie fotografií a videí uložených na servery 

poskytovateľa cez cloudové služby. Nástenka slúži na 

prezentovanie najmä nekomerčných informácií, ktoré súvisia 

so správou bytového domu alebo iného objektu. Zobrazované 

informácie majú za cieľ zjednodušiť správu bytového domu, 

zvyšovať kvalitu bývania a bezpečnosti v bytovom dome. 

Nástenka sa skladá minimálne z týchto časti: 

- obrazovka / displej s pripojením HDMI 

- riadiaci modul, ktorý obsahuje operačný systém 

LINUX s nadstavbou RYS IT 

- USB modem pre pripojenie do mobilnej dátovej siete 

- Bezdrôtový teplomer s nastaviteľným RF kanálom 

 

2.2  SIM-ON operačná jednotka (ďalej len SIM-ON) 

SIM-ON je operačná jednotka z rady UNISIEŤ-F určená pre 

prístupové systémy RYS . S obslužným softvérom BBIQ sa 

pripája cez dátovú mobilnú sieť prostredníctvom doménového 

servera a cloudových služieb. 

2.3  IS:O – informačný systém  

Informačný systém IS.O slúži pre nahlasovanie stavu narp. 

Kontajnerového stojiska, cykloprístrešku apod. Nahlásiť je 

možné neporiadok, nadrozmerný odpad v stojisku, preplnené 

zberné nádoby, prípadne aj pochváliť čistotu a poriadok. 

Základné vyhotovenie s mechanickými tlačidlami, max. dve 

funkcie. Rozšírené vyhotovenie s dotykovým displejom,  

 

2.4  IoT zariadenia  

IoT zariadenia prístupových a informačných systémov pre 

pripojenie do LPWAN sieti z produkcie RYS   (KUKS 2, iKURA, 

IS:O a iné). 
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2.5 Výhradný dodávateľ hardvérových  zariadení  

Výhradnými dodávateľmi hardvérových zariadení, ktoré môžu 

vyť pripáané do cloudových služieb sú: 

 

a) RYS IT s.r.o., Martinčekova 3/730, 82109 Bratislava, IČO: 

36609137 

b) Peter Grečko – RYS, Martinčekova 3, 82109 Bratislava, 

IČO: 11657235  

Iné ako zariadenia uvedené v bode 2 a) až d) a zariadenia 

zakúpené od iných dodávateľov ako je uvedené v bode 2.5 

nesmú byť pripájané do cloudových služieb ani ich akýmkoľvek 

spôsobom využívať. 

 

3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Registráciou do služby súhlasí používateľ so spracúvaním jeho 

osobných údajov: 

 

a) identifikačné údaje (názov spoločnosti, IČO, meno a 

priezvisko, užívateľské  meno a heslo) 

 

- kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, 

adresa sídla / trvalého bydliska); 

- údaje o nastaveniach (údaje účte používateľa); 

- údaje súvisiace s využitím technickej podpory alebo 

návštevou poskytovateľa 

 

b) Poskytovateľ prehlasuje, že osobné údaje budú 

spracúvané len v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie 

služby a že vo vzťahu k používateľovi bude dodržiavať 

ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov. 

c) Používateľ disponuje nasledovnými právami pri 

spracovaní jeho osobných údajov:  

- právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa 

používateľa;  

- právo na opravu osobných údajov používateľa;  

- právo na vymazanie osobných údajov používateľa;  

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

používateľa;  

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

používateľa;  

- právo na prenosnosť osobných údajov používateľa;  

- právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných 

údajov (podať návrh na začatie konania o ochrane 

osobných údajov).  

 

d) pokiaľ používateľ využije službu na uloženie a zobrazenie 

obsahu, ktorý spracúva osobné údaje tretích osôb, je 

používateľ plne zodpovedný za dodržiavanie ustanovenia 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej 

legislatívy a poskytovateľ nenesie vo vzťahu 

k spracúvaniu týchto osobných údajov tretích strán 

zodpovednosť. (Treťou stranou sa rozumie, iná osoba 

ako je poskytovateľ alebo používateľ.) 

 

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov 

poskytovateľom sú dostupné na stránke poskytovateľa  

www.rys.sk, www.rysit.sk . 

 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI  
 
4.1 Práva a povinnosti používateľa 

 

a) Používateľ je povinný užívať službu len spôsobom, ktorý 

je v súlade so zásadami uvedenými v týchto 

podmienkach,  prípadnými v súlade s pokynmi 

poskytovateľa a so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

b) Používateľ nie je oprávnený v rámci služby nahrávať na 

server poskytovateľa a zobrazovať na obrazovke:  

- urážlivý alebo obťažujúci obsah, 

- nenávistný alebo násilný obsah, 

- obsah ohrozujúci mravnú výchovu detí a sexuálny 

obsah, 

- obsah porušujúci autorské práva tretích osôb, 

- osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb. 

c) Používateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za 

obsah , ktorý nahrá na server poskytovateľa a ktorý 

zobrazuje na obrazovke.  

d) Používateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí tretím 

osobám, a to najmä neoprávneným prístupom 

k informáciám, porušovaním autorských práv 

a zobrazovaním nevhodného obsahu. 

e) Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné 

porušenie práv tretích osôb k softvérovým produktom, 

licenciám a dielam, ktoré použije pre zobrazovanie 

obsahu na obrazovke alebo priamo nahrá priamo do 

obrazovky. 

f) Používateľ je povinný zabezpečiť zariadenia tak, aby 

nedošlo k poškodeniu ani odcudzeniu ktorejkoľvek ich 

časti, ktorá je v majetku poskytovateľa a používateľovi 

bola len zapožičaná ako súčasť služby a na dobu 

uhradenú paušálnou platbou. 

g) Po ukončení poskytovania služby je používateľ povinný 

vrátiť poskytovateľovi všetky časti zariadení, ktoré sú 
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v majetku poskytovateľa a používateľovi boli len 

zapožičané ako súčasť služby a na dobu uhradenú 

paušálnou platbou. 

h) Používateľ je povinný používať zariadenia zapojené do 

služby spôsobom odporúčaným poskytovateľom, 

uvedeným v návode na použitie alebo inak v 

zverejnených pokynoch. 

i) Používateľ je povinný telefonicky na číslo + 421 2 

53412923  a následne prostredníctvom e-mailu 

(servis@rys.sk) oznámiť poskytovateľovi akékoľvek 

poruchy, chyby, či iné nedostatky služby bez zbytočného 

odkladu. E-mail a telefónne číslo poskytovateľa je 

zverejnené aj na internetovej stránke poskytovateľa.  

j) Používateľ má právo na bezplatné odstránenie porúch v 

poskytovaní služby, ktoré nezavinil.  

k) Používateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi 

požadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom 

odstránenia chyby alebo iného nedostatku poskytovanej 

služby.  

l) Používateľ je  pri využívaní služby povinný dodržiavať 

právny poriadok Slovenskej republiky, riadiť sa dobrými 

mravmi, zásadami poctivého obchodného styku 

a zvyklosťami alebo rozhodnutiami súdu. 

 

 

4.2 Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

a) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v  rozsahu, 

spôsobom a za podmienok dohodnutých zmluvou alebo 

písomnou objednávkou a stanovených v týchto 

podmienkach. Pri poskytovaní služieb je poskytovateľ 

viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

b) Poskytovateľ bude poskytovať službu nepretržite 

s garantovanou prevádzkovou dobou v pracovných dňoch 

od 7.00 – 19.00 hod, ak nie je daný dôvod na jej 

prerušenie, pozastavenie alebo obmedzenie v zmysle 

týchto podmienok. Alebo zmluvných podmienok 

uzatvorených medzi poskytovateľom a používateľom. 

c) V prípade výskytu bezpečnostného incidentu súvisiaceho 

s poskytovaním služby je poskytovateľ povinný bez 

zbytočného odkladu informovať používateľa o jeho 

vzniku.  

d) Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť krátkodobé 

prerušenie v poskytovaní služby na nevyhnutne dlhú dobu 

za účelom údržby a prípadných aktualizácií a opráv 

svojich zariadení.  

e) Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť 

poskytovanie služieb a to aj počas garantovanej 

prevádzkovej doby, pokiaľ je poskytovanie služieb 

znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou 

udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej 

zabrániť zo strany poskytovateľa.  

f) Za udalosť podľa bodu e) sa považuje aj ukončenie alebo 

obmedzenie používania možnosti technologickej 

platformy, ak k ukončeniu a obmedzeniu došlo 

jednostranným konaním zo strany tretích osôb (najmä 

výrobcov technologickej platformy a dodávateľov 

poskytovateľa) a náhradné technologické platformy nie sú 

z akýchkoľvek dôvodov včas (tzn. bez nutnosti 

prerušenia, pozastavenia alebo obmedzenia služby) 

implementovateľné. Za udalosť podľa bodu e) sa 

považuje aj prerušenie mobilného dátového pripojenia 

z dôvodu nefunkčnosti SIM karty umiestnenej 

v hardvérovom zariadení. 

g) Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť používateľovi 

plánovaný výpadok služieb v garantovanej prevádzkovej 

dobe a to bez zbytočného odkladu, najmenej však 2 dni 

vopred. Výpadok služieb spôsobený neodvrátiteľnou 

udalosťou sa poskytovateľ zaväzuje oznámiť 

používateľovi bezodkladne, hneď ako sa o výpadku a 

príčinách výpadku dozvie. Poskytovateľ v uvedených 

prípadoch neoveruje doručenie oznámenia používateľovi. 

Odoslanie oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu 

používateľa je považované za doručenie. Používateľ berie 

túto skutočnosť na vedomie.  

h) Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť či obmedziť 

poskytovanie služieb v nevyhnutnom rozsahu bez 

predchádzajúceho upozornenia používateľa, ak sú služby 

využívané v rozpore s týmito podmienkami, a ak tým 

dochádza k ohrozeniu funkcie zariadenia poskytovateľa, 

práv poskytovateľa alebo práv tretích subjektov. 

i) Poskytovateľ je oprávnený dočasne obmedziť veľkosť 

vyhradeného diskového priestoru, prenosovú rýchlosť pre 

používateľa alebo iné činnosti na jeho zariadeniach na 

určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou používateľa 

dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu 

plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení 

poskytovateľa alebo činností ostatných používateľov.  

j) Poskytovateľ je oprávnený jednostranne obmedziť alebo 

zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu služby, alebo 

vylepšiť používateľské rozhranie na prístup k službe, 

pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s 

najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore 

alebo nesporne prispeje k používateľskému komfortu pri 

využívaní služby.  

k) Poskytovateľ nie je zodpovedný za prerušenie 

poskytovania služieb používateľovi v prípade, že si 

používateľ poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu 

tretích osôb, či vyššej moci alebo v prípade poruchy na 

zariadení tretích dodávateľov, najmä rozsiahly a dlhodobý 

výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia 

alebo výpadku technologickej platformy, prekročenia 

kapacity, nevyhnutnej opravy alebo reštrukturalizácie 

technológií a súvisiacich prevádzkových zariadení atď.  

l) Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť poruchy, ktoré neboli 

spôsobené používateľom alebo osobou, ktorá bola 

oprávnená konať v mene používateľa.  
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m) V prípade, že poskytovateľ odstráni poruchu, ktorú si 

používateľ spôsobil svojim konaním, je takýto zásah 

spoplatnený podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. 

n) Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk, 

ktorý používateľovi vznikol používaním služieb.  

o) Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku 

uložených a zálohovaných dát na servery poskytovateľa, 

ktorý používateľ využíva na svoje účely v rámci služby a v 

súvislosti s ukladanými dátami nie je zodpovedný za 

prípadné porušenie práv duševného vlastníctva a 

autorských práv. Toto vylúčenie zodpovednosti 

poskytovateľa sa primerane vzťahuje aj na porušenie 

ochrany osobných údajov zo strany používateľa v 

súvislosti s ukladanými dátami.  

p) Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené 

neodborným zásahom používateľa alebo správcom 

systému používateľa.  

q) Poskytovateľ má právo zrušiť registráciu používateľovi 

a zamedziť prístup k službe používateľovi v prípade 

porušenia týchto podmienok. 

 

5. COOKIES  

Poskytovateľ na portáli RYS CLOUD používa 

programy cookies na získavanie informácií o používateľoch. 

Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá v zariadení 

používateľa (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri 

používaní portálu a na určitý čas uchováva informácie 

o zariadeniach používateľa, krokoch a nastaveniach. Súbor 

cookies umožní portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať 

prehliadač používateľa alebo ukladať jeho nastavenia a iné 

informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov. 

Súbory cookies môže používateľ kontrolovať a/alebo zmazať 

podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke 

http://www.allaboutcookies.org/. Používateľ môže vymazať 

všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. 

Používateľ môže nastaviť svoj prehliadač ako má spracovávať 

cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať 

alebo vždy žiadať od používateľa súhlas s použitím 

konkrétneho cookies súboru. Niektoré časti portálu však 

nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré 

funkcionality nemusia byť dostupné vôbec. 

Poskytovateľ používa cookies a podobné monitorovacie 

nástroje na viacero účelov, najmä za účelom: 

a) Sprístupnenia služby a jej funkcionalít, napr. 

automatickým prihlásením do užívateľského konta, 

zaistením bezpečnosť po prihlásení, nahrávanie 

súborov na server apod..; 

b) sprístupnenia, prevádzkovania portálu a jeho 

funkcionalít na rôznych zariadeniach a prehliadačoch; 

c) monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity 

služby a jej zlepšenia; 

d) zabránenia zneužitia služby a prevencie a odhalenia 

podvodného alebo inak nevhodného správania. 

 

V Bratislave, dňa 3.1.2022 

Spracované firmou RYS IT s.r.o. 


