Dohoda o spolupráci
uzavretá medzi
OZ Freemap Slovakia
zastúpený: Ing. Jozef Virice, predseda predstavenstva
M a t i č n á 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO:42173639
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a
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DIČ: 2020898935
Bankové spojenie: SLSP 11484266/0900
E-mail: ustredie@kst.sk
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(ďalej KST)
ďalej len "strany"

Základné pojmy
•

T I M - turistické informačné miesto

•

TZT - turistická značkovaná trasa

•

POI (point of interest) - niekedy aj waypoint, zaujímavosť, či bod záujmu, je konkrétny
bod/miesto, ktoré môže byť užitočné alebo zaujímavé . POI je určený minimálne zemepisnou
šírkou a dĺžkou daného miesta, názvom, alebo popisom POI. M ô ž u byť pripojené aj ďalšie
užitočné informácie viažuce sa k POI, napr. nadmorská výška, alebo telefónne číslo, adresa a
pod.

•

g e o r e f e r e n c o v a n á fotografia - digitálna fotografia, ku ktorej je pripojená aj informácie
minimálne o zemepisnej šírke a dĺžke miesta, kde bola fotografia nasnímaná

i

•

IS (informačný systém) - programové vybavenie a súbor údajov tvoriacich ucelený systém na
správu týchto dát, vrátane ich zberu, uchovania a vyhodnocovania.

•

digitalizovanie evidencie turistického značenia - prevod záznamu priebehu značkovaných
turistických trás v teréne do digitálnej podoby s dôrazom na preverenie a zaznamenanie
skutočného priebehu trás pomocou zariadenia GPS a zaznamenanie stavu značenia formou
georeferencovaných fotografií a mapových hlásení

•

mapové hlásenie - informácia zadaná používateľom IS, ktorej obsah súvisí s poskytovanými
mapami, turistickým značením alebo situáciou v teréne

•

mapový portál s integrovaným informačným systémom - programové vybavenie
poskytujúce cez web-rozhranie funkcie on-line mapy, vyhľadávania, plánovania, doplnené
o špecifické funkcie IS

•

OpenStreetMap - medzinárodný dobrovoľnícky projekt, ktorého cieľom je vytvárať voľné
geografické dáta dostupné každému.

•

údajový vstup - textová alebo obrazová informácia zadaná používateľom mapového portálu
a/alebo informačného systému

1. Úvodné ustanovenia
a)

Strany uzatvorili medzi sebou a svojim podpisom potvrdili "Dohodu o spolupráci" (ďalej len
"dohoda"), ktorej cieľom je obojstranne prispieť k zvýšeniu záujmu verejnosti o turistiku
poskytovaním kompletných a aktuálnych mapových podkladov pre turistickú verejnosť.

b)

Predmetom tejto dohody je obojstranná spolupráca pri digitalizovaní turistického značenia
a následného rozvoja existujúcich a vývoja nových funkcií nad dátami, zber doplnkových
informácií pre potreby turistickej verejnosti (miestne názvy, názvy geologických prvkov,
vybavenosť vhodná pre turistov - obchody, pohostinstvá, ubytovacie zariadenia, chaty,
útulne, prístrešky a pod.) a zber informácií o stave turistického značenia pre internú
potrebu evidencie a obnovy značenia.

2. Povinnosti strán
Povinnosťou oboch strán je vynaložiť úsilie k naplneniu dohodnutých cieľov spolupráce, uvedených
ďalej v tejto kapitole a v rozsahu znenia tejto dohody.

2.2 Primárne ciele spolupráce
a)

vytvoriť mapový portál a turistický IS pre KST. Poskytnuté mapové podklady budú pochádzať
z projektu OpenStreetMap, prípadne iných bezodplatne dostupných zdrojov so zlúčiteľnou
licenciou s dátami OpenStreetMap. KST berie na vedomie rozsah existujúcich dát a aj

primárny cieľ Freemap tieto dáta zbierať a prostredníctvom svojich členov, priaznivcov
a ďalších dobrovoľníkov napĺňať svoje hlavné ciele zakotvené v stanovách Freemap,
b)

vzájomne propagovať (napr. na webových stránkach, na akciách organizovaných zmluvným
stranami) aktivity oboch strán v záujme ich popularizácie,

c)

čo najrýchlejšie a najpresnejšie skompletizovať údaje o TZT na Slovensku získané najmä
digitalizáciou ich priebehu v teréne,

d)

udržiavať aktuálnosť a presnosť digitálnych údajov TZT na Slovensku,

e)

spoločne dohliadať na verejnosťou zakresľované údaje do systému OpenStreetMap,

f)

spolupracovať pri hľadaní riešenia prípadných problémov súvisiacich s tvorbou digitálnych
údajov (napr. omyly pri zakresľovaní, technické komplikácie, a pod.),

g)

šíriť myšlienku tvorby voľných máp OpenStreetMap a Freemap v súvislosti so získavaním
verejnosti na zakresľovanie mapových údajov, alebo nahlasovanie stavu TZT a situácie
v pohoriach aj formou mapových hlásení.

2.3 Sekundárne ciele spolupráce
a)

podporovať digitalizáciu POI bodov využiteľných pri turistike,

b)

obojstranne spolupracovať pri rozvoji a vývoji nových služieb nad digitálnymi dátami (ako
napr. výpočet časov pri turistike),

c)

spolupracovať pri vylepšovaní grafického zobrazenia mapy (farby, objekty a pod.).

2.4 Povinnosti KST a poskytnutie súčinnosti
a)

bezodkladne poskytnúť aktuálne údaje TIM, TZT a iné relevantné údaje, ktoré budú tvoriť
základnú databázu pre ďalšie pokročilé funkcie IS.

b)

aktívne spolupracovať pri digitalizovaní siete TZT, ktorú spravuje KST,

c)

aktívne spolupracovať pri zbere požiadaviek a navrhovaní funkcií IS, ktoré požaduje KST.

2.5 Povinnosti Freemap a poskytnutie súčinnosti
a)

Freemap vytvorí turistický mapový portál s integrovaným informačným systémom pre KST.
Technické riešenie mapového portálu a IS bude zabezpečené servermi Freemap, vrátane
prevádzky, údržby a vývoja v rozsahu (programátorských aj technických) kapacít Freemap.
KST zabezpečí presmerovanie stránky mapy.kst.sk tak, aby sa obsah načítaval zo servera
Freemap. Funkcie budú do IS vyvíjané priebežne, podľa vzájomnej dohody

b)

Freemap bude v rámci svojich možností dbať na dosahovanie maximálnej možnej
dostupnosti svojich systémov. Vzhľadom na nekomerčný charakter tejto dohody, nie je
Freemap možné právne ani finančne postihovať za prípadnú nedostupnosť jeho systémov.
V prípade nedostupnosti alebo havárie Freemap vynaloží úsilie na obnovenie prevádzky
v najkratšom možnom čase.

3. Práva strán
3.1 Práva k údajom
a)

za účelom napĺňania predmetu dohody sa budú zbierať 2 druhy informácií
i)

údaje, ktoré budú začlenené do medzinárodného projektu OpenStreetMap, budú
poskytované pod licenciou tohto projektu a prostredníctvom tohto projektu

ii)

údaje, ktoré nebudú začlenené do OpenStreetMap, budú určené pre potreby KST
a/alebo pre potreby Freemap,

b)

pri údajovom vstupe cez IS bude autor informovaný o tom, komu poskytuje údaje a na aký
účel. Pri vstupe bude uvedená informácia, či budú dané údaje začlenené do databázy
OpenStreetMap a/alebo je vstup určený pre potreby KST a/alebo Freemap, zároveň bude
uvedený aj účel, na ktorý sa tieto údaje zbierajú,

c)

pri dátach, ktoré budú označené "pre potreby KST", autor dát udeľuje KST súhlas na použitie,

d)

pri dátach, ktoré budú označené "pre potreby Freemap", autor dát udeľuje Freemap súhlas
na použitie,

e)

pri dátach, ktoré budú označené "pre OpenStreetMap", autor dát udeľuje Freemap súhlas na
začlenenie týchto dát do databázy projektu OpenStreetMap,

f)

ostatné údajové vstupy bez označenia účelu sa chápu ako vstupy "pre OpenStreetMap"

g)

formulácia účelu "pre potreby KST", "pre potreby Freemap" a "pre OpenStreetMap" môže
byť nahradená inou formuláciou, textom alebo grafickým vyjadrením, z ktorého bude možné
ľahko zistiť účel a spôsob využitia poskytnutých dát.

3.2 Práva k informačnému systému
a)

Freemap udeľuje právo bezodplatne využívať poskytnuté časti infraštruktúry (ďalej moduly)
v dohodnutom rozsahu (bod 2.5 a) tejto dohody) poskytovaných funkcií pre KST počas
platnosti tejto dohody v rámci vlastnej infraštruktúry,

b)

KST v zmysle § 73 zákona č. 618/2003 z. z., autorského zákona, nevzniká žiadny právny vzťah
k vytvoreným modulom okrem fragmentov, ktorých zhotoviteľom je preukázateľne KST.

Po zániku dohody má KST právo žiadať o odstránenie iba týchto fragmentov z infraštruktúry
Freemap-u,
c)

KST má právo požiadať o kompletný export príslušných dát vzniknutých za účelom naplnenia
predmetu tejto dohody, ktoré zároveň nie sú súčasťou databázy OpenStreetMap,

d)

KST má právo najneskôr do 6 mesiacov po zániku dohody zakúpiť právo používať (licenciu)
časti infraštruktúry vzniknutých za účelom naplnenia predmetu tejto dohody s modulmi
jadra Chiméra, ktoré sú nevyhnutne nutné k prevádzke modulov vzniknutých za účelom
naplnenia predmetu tejto dohody. Cena licencie bude stanovená po vzájomnej dohode.
Inštalácia, správa a údržba bude predmetom komerčného zmluvného vzťahu medzi
dodávateľom modulov a jadra Chiméra a KST.

4. Podmienky spolupráce
Strany sa dohodli na bezplatnej spolupráci. Obe strany garantujú svoje povinnosti a služby v rámci
svojich možností a kapacít. Obe strany zriadia pre spoluprácu pracovné skupiny, ktoré budú spoločne
postupovať pri napĺňaní cieľov a riešení operatívnych úloh.
Strany sa dohodli, že v priebehu ich vzájomnej spolupráce nebudú mať medzi sebou žiadne
utajované informácie týkajúce sa akýmkoľvek spôsobom činností podľa tejto dohody.
Strany sa zaväzujú, že je v ich spoločnom a najlepšom záujme obmedziť použitie a uvoľnenie, alebo
iné sprístupnenie systémov, metód, postupov a ich priebehu podľa tejto zmluvy tretím osobám bez
predchádzajúcej vzájomnej dohody, pokiaľ tieto systémy, metódy a postupy boli vyvinuté spoločným
úsilím a nenarušujú povahu a dobrý úmysel tejto dohody.

4.1 Komunikácia KST a Freemap
Primárna komunikácia prebieha elektronicky cez privátnu diskusnú skupinu (ďalej primárny
komunikačný kanál). V prípade potreby si pracovné skupiny oboch strán dohodnú spoločné
stretnutia.
Členovia pracovných skupín môžu na komunikáciu využiť aj iné komunikačné kanály, zároveň sa však
zaväzujú zverejniť zápis z takejto komunikácie cez primárny komunikačný kanál.

5. Platnosť a ukončenie dohody o spolupráci
Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom táto lehota
nemôže uplynúť skôr, ako 12 mesiacov od jej podpisu.
Každá zo strán má právo okamžite ukončiť dohodu o spolupráci odstúpením od dohody ak
•

druhá strana podstatným spôsobom poruší povinnosti plynúce z dohody, porušenie
povinností má materiálny, alebo finančný dopad na druhú stranu

•

napĺňanie cieľov spôsobí ďalšie finančné náklady, ktoré priamo nevyplývajú z tejto dohody

•

zmluvná strana koná tak, že poškodzuje meno druhej strany

a zároveň náprava nebude uskutočnená do lehoty dohodnutej oboma stranami od doručenia
písomného upozornenia zmluvnej strane, ktorá porušenie spôsobila (v prípade, že lehota n i e j e
určená, platí lehota 30 dní).

6. Záverečné ustanovenie
Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží jeden exemplár.
Táto dohoda nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu obidvoma stranami.
Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode je možné robiť len písomne a so súhlasom obidvoch
strán.
Strany prehlasujú, že ustanoveniam dohody porozumeli, prejav ich vôle bol slobodný, vážny
a zrozumiteľný, na znak čoho ju podpísali.

Peter Per
za Klub slovenských turistov

za OZ Freemap Slovakia

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

