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MINISTERSTVO OBRANY SR 
 Úrad pre investície a akvizície 
––––––––––––––––––––––––––––      Výtlačok číslo: 
č.p.: ÚIA-778-2/2010-OOŠM       Počet listov:        5 
          Prílohy:           3/7 
 

ZMLUVA 

na zabezpečenie školenia, typových skúšok na vojenskej leteckej technike  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného  zákonníka 

                                                             č.: 2011/892  

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ 

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, a. s. Legionárska 160 

911 04 Trenčín 

zastúpená:  JUDr. Martin DUŠANIČ 

                                    predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

IČO:    36 351 156 

IČ DPH:   SK 2022120694 

zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa,  

   vložka č. 10410/R 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa Trenčín, a.s. 

číslo účtu:  0272918747/0900  

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

a 

 

1.2. Dodávateľ 

Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Kutuzovova 8 

832 47 Bratislava 

 

Zastúpený:  Ing. Pavol LÍŠKA 

   riaditeľ Úradu pre investície a akvizície 

 

Vybavuje:                   Ing. Milan CHABAN 

IČO:    30845572 

IČ DPH:  SK2020947698 

 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 

   číslo účtu: 7000171928 / 8180  

 

ďalej len dodávateľ 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie a vykonanie vstupného preskúšania, vyhod-

notenia a v prípade potreby aj typového výcviku vrátane typových skúšok, vydanie 

osvedčenia o ich uznaní na vojenskú leteckú techniku typovej rady L-410UVPEM,    

L-39CM/ZAM, Mi-17M, Mi-17 LPZS, Mig-29 a Mi-24 v prospech zamestnancov ob-

jednávateľa, prostredníctvom určeného personálu dodávateľa v rozsahu podľa príloh 

č.1 a č.2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

 

Článok III. 

Miesto, termín a spôsob plnenia 

 

3.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú: 

 

3.1.1. Priestory objednávateľa v LOTN, a.s. pre vykonanie vstupného preskúšania 

úrovne teoretických vedomostí zamestnancov objednávateľa  a pre vykona-

nie typového výcviku konzultačnou formou v trvaní maximálne piatich dní 

(prípravná fáza), a následného preskúšania v trvaní jedného dňa na každý 

typ leteckej techniky, ktorého miesto a čas sa objednávateľ zaväzuje zabez-

pečiť podľa požiadaviek dodávateľa. 

3.1.2. Priestory Strediska výcviku leteckých odborností Prešov - v prípade úspeš-

nosti zamestnancov objednávateľa  pri vstupnom preskúšaní úrovne teore-

tických vedomostí pod 50 %.  Typový výcvik sa dodávateľ zaväzuje vyko-

nať v rozsahu stanovenom v schválených programoch výcviku (35 – 228 

hodín) v závislosti od typu výcviku na požadovanú leteckú techniku. Spres-

nenie rozpočtu hodín po jednotlivých typoch dodá dodávateľ podľa potreby 

v dostatočnom predstihu.   

 

3.2. Termín plnenia:  

3.2.1 Vstupné preskúšanie úrovne teoretických vedomostí zamestnancov objednáva-

teľa bude vykonané do 15 pracovných dní od nadobudnutia platnosti zmluvy. 

3.2.2 Typový výcvik konzultačnou formou v trvaní maximálne piatich dní bude vy-

konaný v mesiacoch  september – december 2011; konkrétny termín bude 

spresnený podľa počtu účastníkov typového výcviku daného typu lietadla 

a špecializácie tak, aby nebol obmedzený plánovaný výcvik príslušníkov 

ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2011. 

3.2.3 Kurz typového výcviku v plnom rozsahu bude vykonaný v prvom polroku ro-

ku 2012, v termínoch podľa počtu účastníkov typového výcviku daného typu 

lietadla a špecializácie. Konkrétne termíny budú písomne oznámené dodávate-

ľovi do 30.novembra 2011. 
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3.3 Spôsob plnenia:  

3.3.1 Vstupné preskúšanie bude vykonané určenými príslušníkmi Strediska výcviku 

leteckých odborností Prešov, za prítomnosti inšpektora Úradu vojenského le-

tectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len ÚVL MO SR) – 

zodpovedného za odbornú spôsobilosť technikov údržby - formou štandardné-

ho písomného testu Strediska výcviku leteckých odborností Prešov pre získanie 

typovej kvalifikácie na údržbu vojenskej leteckej techniky pre vrtuľníky Mi-

17M, Mi-17 LPZS a Mi-24 a lietadlá L-410UVPEM, L-39CM/ZAM a Mig-29.  

3.3.2 Vstupné preskúšanie aktuálnej úrovne teoretických vedomostí zamestnancov 

objednávateľa bude vykonané v trvaní dvoch dní.  

3.3.3 Pred vykonaním vstupného preskúšania účastníci preskúšania doložia povere-

nej komisii zloženej z určených zástupcov dodávateľa a inšpektora Úradu vo-

jenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len komisia) 

písomný záznam o získanom odbornom vzdelaní alebo získanej odbornej kva-

lifikácii (doklad o absolvovaní štúdia vo vzdelávacej a výcvikovej organizácii 

pre výcvik údržby v súlade s Časťou 147 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 2042/2003 alebo výučný list, maturitné vysvedčenie, alebo vy-

sokoškolský diplom o ukončení štúdia na škole s leteckým zameraním 

v špecializácii drak-motor alebo avionické systémy). 

3.3.4 Zamestnanci objednávateľa, ktorí určenej komisii dodávateľa nepredložia rele-

vantný záznam o získanom odbornom vzdelaní, nebudú zaradení do kurzu ty-

pového výcviku (vrátane vstupného preskúšania) tak, ako je dohodnuté v tejto 

zmluve. 

3.3.5 Po ukončení vstupného preskúšania komisia do 2 pracovných dní vykoná jeho 

vyhodnotenie, s ktorým prostredníctvom Úradu vojenského letectva Minister-

stva obrany Slovenskej republiky písomne oboznámi objednávateľa . Súčasne 

objednávateľovi navrhne termíny vykonania typového výcviku konzultačnou 

formou.  

3.3.6 Na základe vstupného preskúšania určená komisia dodávateľa so zástupcom 

Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky zaradí 

zamestnancov objednávateľa  do troch skupín v závislosti od formy realizácie 

typového výcviku: 

3.3.6.1   Úspešným účastníkom preskúšania pri dosiahnutí minimálne 75% 

a vyššej úspešnosti bodového ohodnotenia z každého testu vydá Úrad 

vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky osved-

čenie o uznaní kurzu typového výcviku a typovej skúšky na príslušný 

typ vojenskej leteckej techniky. 

3.3.6.2   Neúspešní účastníci preskúšania, ktorých úspešnosť v príslušnom ty-

povom teste bude v rozmedzí od 50% do 74% budú zaradení do kurzu 

typového výcviku organizovaného konzultačnou formou v trvaní ma-

ximálne piatich dní (prípravná fáza), po ktorej bude nasledovať samo-
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statná príprava v trvaní minimálne 10 pracovných dní a záverečného 

preskúšania v trvaní 1 dňa,. Pre vydanie osvedčenia o uznaní kurzu 

typového výcviku a typovej skúšky na príslušný typ vojenskej leteckej 

techniky musia účastníci dosiahnuť kritériá stanovené v bode 3.3.6.1. 

3.3.6.3   Neúspešní účastníci preskúšania, ktorých úspešnosť  preskúšania bude 

nižšia ako 50% budú zaradení do kurzu typového výcviku v plnom 

rozsahu, t.j. v rozsahu stanovenom schválenými programami výcviku 

(35 – 228 hodín), v závislosti od typu výcviku na požadovanú leteckú 

techniku. 

3.3.7 Na zabezpečenie prípravy zamestnancov objednávateľa  na vykonanie typové-

ho výcviku  budú Strediskom výcviku leteckých odborností Prešov pred vstup-

ným preskúšaním zapožičané tézy a pred konzultačnou formou alebo typovým 

výcvikom v plnom rozsahu študijné materiály príslušného typu leteckej techni-

ky podľa aktuálnych možností (minimálne v jednom kuse s povolením dodáva-

teľa na výrobu kópií študijných materiálov v potrebnom počte objednávate-

ľom), pričom po ukončení celého školenia bude zapožičaný študijný materiál 

vrátený dodávateľovi. 

 

3.4 Účastníkom kurzu v rozsahu bodu 3.3.6 po úspešnom absolvovaní vstupného preskú-

šania, kurzu typového výcviku konzultačnou formou, alebo kurzu typového výcviku 

v plnom rozsahu ukončenom skúškou, Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky vydá osvedčenie o uznaní kurzu typového výcviku a typovej 

skúšky na daný typ lietadla. 

 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode II. je stanovená dohodou zmluvných strán 

podľa cenníka uvedeného v prílohe č.3.  Dodávateľ vystaví faktúru na oprávnene vyna-

ložené náklady bez zisku  spojené s vykonaním školenia. 

 

4.2. Nárok na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi  po splnení jeho záväzku v rozsahu 

a v mieste stanovenom v tejto zmluve. 

 

4.3.   Objednávateľ sa zaväzuje vykonať úhradu faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

obdržania. 

 

4.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neob-

sahuje všetky uvedené náležitosti podľa tohto článku do 5 dní od jeho doručenia. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti 

začína plynúť odo dňa obdržania oprávnenej faktúry. 

 

4.5. Pre účely tejto zmluvy sa za dátum úhrady faktúry zo strany objednávateľa považuje 

dátum pripísania platenej sumy na účet dodávateľa. 

 

 




