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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
PUBLIC RELATIONS
uzatvorená § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi
zmluvnými stranami:

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
A
Seesame, s.r.o.

Bratislava
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Táto Zmluva o poskytovaní služieb public relations (ďalej len “Zmluva”) bola uzatvorená nižšie
uvedeného dňa medzi týmito zmluvnými stranami:
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
so sídlom: Nám. slobody 6943/11, 811 06 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO: 52 113 680
DIČ: 2120894028
bankové spojenie:
Štátna pokladnica IBAN: SK67 8180 0000 0070 0061 9534
v zastúpení: prof.
Ing. Robert Redhammer, PhD., štatutárny zástupca
(ďalej len „Klient“)
a
Spoločnosť:
obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Seesame s. r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
35702931
2020311678
SK2020311678

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:
12143/B
bankové spojenie: IBAN:SK78 1111 0000 0026 935009, SWIFT:UNCRSKBX, UniCredit Bank
Slovakia, a.s. tel: (421-2) 4342 2978,
konateľka: Mgr. Michaela Benedigová, MBA,
konajúca na základe písomného plnomocenstva: Ing. Eva Stančíková
(ďalej len „Konzultant“)

(ďalej Klient a Konzultant spoločne ako „zmluvné strany“)
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I.

II.

Predmet zmluvy
1.

Za podmienok stanovených v Zmluve a v súlade s nimi sa Konzultant zaväzuje
poskytovať Klientovi riadne a včas služby Public Relations „Komplexné
zabezpečenie kampane, komunikácie a prezentácie výsledkov na dotazníkový
prieskum“ v rozsahu činností uvedených v Prílohe I., ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy (ďalej len “Služby“). Klient sa zaväzuje zaplatiť Konzultantovi
za riadne a včas poskytnuté Služby za podmienok uvedených v Zmluve
a v súlade s nimi paušálnu odmenu podľa čl. IV. Zmluvy.

2.

Služby podľa ods. 1 tohto ustanovenia sú uvedené v Prílohe I. Zmluvy (ďalej len
“Príloha I“), pričom môžu byť spresnené vzájomným rokovaním strán a/alebo
pokynmi Klienta.

3.

V prípade, že Klient bude požadovať službu nad rámec rozsahu tejto Zmluvy a
Prílohy I. platí, že Konzultant je povinný takúto službu poskytnúť, ak si zmluvné
strany písomne dohodnú osobitnú odmenu za predmetnú službu. Ostatné
podmienky Zmluvy sa použijú primerane.

Práva a povinnosti Klienta
1.

Klient sa zaväzuje poskytnúť Konzultantovi všetku potrebnú súčinnosť
spočívajúcu najmä v poskytnutí nevyhnutných dokumentov
a informácií
potrebných pre riadne poskytovanie Služieb, prípadne mu takéto informácie na
jeho požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť. Klient prehlasuje, že všetky
informácie poskytnuté Konzultantovi budú podľa jeho vedomia ku dňu
poskytnutia Konzultantovi (i) platné, (ii) pravdivé (iii) a aktuálne. Klient
zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne zmluvným stranám, a/alebo tretím
osobám v príčinnej súvislosti s činnosťou Konzultanta na základe poskytnutia (i)
neplatných, alebo (ii) nepravdivých alebo (iii) neaktuálnych informácií zo strany
Klienta.

2.

Klient berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré Konzultantovi poskytne,
budú chápané ako poskytnuté so súhlasom všetkých zodpovedných pracovníkov
Klienta uvedených v tejto Zmluve, ako aj osôb s právomocou o tejto veci
rozhodovať a zaväzuje sa, že túto skutočnosť žiadnym spôsobom nebude
spochybňovať ani nepodnikne žiadne kroky, ktoré by k takémuto spochybneniu
mohli viesť.

3.

Klient sa zaväzuje Konzultantovi udeliť včas všetky plné moci, ktoré budú
objektívne potrebné pre riadne poskytovanie Služieb Klientovi zo strany
Konzultanta, a to bez zbytočného odkladu na požiadanie Konzultanta.

4.

Klient berie na vedomie, že všetky návrhy, materiály a rozpočty schválené ním
splnomocnenou osobou uvedenou v čl. VII ods. 3 Zmluvy bude mať Konzultant
za schválené Klientom.
V prípade, že Konzultant preukázateľne nedodá Služby v požadovanej kvalite
a/alebo v dohodnutom termíne, Klient je oprávnený požadovať zľavu z
agentúrneho honorára za predmetnú Službu až do výšky 100 %, to neplatí, ak
Služby nedodá včas a/alebo v požadovanej kvalite a/alebo v plnom rozsahu
z dôvodu na strane Klienta.

5.

III.

PUBLIC RELATIONS

Práva a povinnosti Konzultanta
1.

Konzultant je povinný chrániť jemu známe záujmy Klienta súvisiace so
zabezpečením Služieb podľa Zmluvy a dobré meno Klienta.
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2.

Konzultant prehlasuje, že je plne odborne spôsobilý na vykonávanie činností
podľa tejto Zmluvy.

3.

K zabezpečeniu Služieb podľa Zmluvy môže Konzultant v prípade nevyhnutnej
potreby a na potrebný čas uzavrieť zmluvu s odborne spôsobilou treťou osobou,
ktorá musí byť viazaná mlčanlivosťou v rovnakom rozsahu ako Konzultant.
Konzultant je povinný vopred informovať Klienta o zámere uzavrieť zmluvu s
treťou osobou, pričom Klient je podľa vlastného uváženia oprávnený nesúhlasiť
s takouto osobou. Za splnenie zmluvných povinností, ktorými poveril Konzultant
tretiu osobu zodpovedá v celom rozsahu Konzultant Klientovi tak, ako keby
Služby poskytoval sám.

4.

Konzultant sa zaväzuje urobiť také opatrenia, aby všetky informácie, ktoré majú
charakter dôverných informácií, boli chránené pred zverejnením, prípadne pred
poskytnutím tretej strane (pokiaľ nejde o tretiu osobu podľa ods. 3 tohto
ustanovenia). Toto neplatí, pokiaľ informácie ako také sú určené na zverejnenie
a/alebo ich zverejnenie vyžaduje platný právny predpis či štátny orgán a/alebo
inštitúcia.

5.

Konzultant je povinný pravidelne informovať Klienta o stave poskytovaných
Služieb, a to buď na operatívnych poradách zmluvných strán a/alebo písomne mailom.

6.

Konzultant prehlasuje, že v čase podpisu Zmluvy mu nie sú známe žiadne
okolnosti, ktoré by mu bránili v poskytovaní Služieb podľa tejto Zmluvy a/alebo
v uzavretí tejto Zmluvy.

7.

Konzultant prehlasuje, že k podpisu Zmluvy nie je potrebný žiaden súhlas
valného zhromaždenia, spoločníkov a/alebo iného orgánu spoločnosti
Konzultanta, a že konateľ je plne oprávnený túto Zmluvu podpísať.

8.

Termíny plnenia, poskytovania Služieb: Konzultant je povinný poskytovať Služby
riadne a včas v termínoch, ktoré môžu v závislosti od charakteru poskytovanej
Služby vyplývať napr. z (i) pokynov Klienta; a/alebo (ii) rokovaní zmluvných
strán; a/alebo (iii) Zmluvy a jej príloh; a/alebo (iv) termínov závislých od tretích
strán, napr. televízne, rozhlasové vysielanie, uzávierka v tlačových periodikách
a pod.. Pri posúdení včasnosti plnenia zmluvné strany zohľadnia najmä
realizovateľnosť termínu s prihliadnutím na všetky okolnosti a záujmy Klienta.

9.

V prípade, ak Klient odovzdá Konzultantovi podklady potrebné na plnenie
záväzkov podľa tejto Zmluvy platí, že tieto podklady zostávajú vlastníctvom
Klienta. Vzhľadom na uvedené je Konzultant povinný na základe výzvy Klienta
a/alebo v prípade skončenia Zmluvy bez zbytočného odkladu odovzdať Klientovi
všetky podklady, teda všetko, čo prípadne získal pri poskytovaní Služieb
v súvislosti s touto Zmluvou od tretích osôb, pokiaľ ich s ohľadom na ich povahu
nespotreboval pri plnení svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ by
odovzdanie týchto podkladov Klientovi znamenalo prekážku v riadnom plnení
povinností Konzultanta z tejto Zmluvy, Konzultant na toto Klienta upozorní. Pokiaľ
by aj napriek upozorneniu Klient trval na podkladoch, Konzultant nebude
v omeškaní s plnením dotknutých povinností z tejto Zmluvy.

10. V prípade, že Konzultant pri plnení si svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy
nadobudol podklady, ktoré sa týkajú Klienta a/alebo projektu, je povinný tieto
podklady u seba uschovať po dobu, po ktorú tieto podklady môžu byť významné
pre ochranu záujmov Klienta, a po skončení platnosti Zmluvy je povinný ich vydať
Klientovi, pokiaľ si ich Klient od Konzultanta nevyžiada skôr.
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11. Upozorniť Klienta na nevhodnosť jeho pokynov a/alebo prípadný rozpor so
zákonom. V prípade, že Klient bude na svojom pokyne trvať, Konzultant je
oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

IV.

Odmena Konzultanta a úhrada nákladov.

Odmena Konzultanta je stanovená na základe ponuky Konzultanta vo verejnom obstarávaní
a je uvedená v prílohe č. 1. Odvíja sa od hodinových sadzieb za prácu pracovníkov
Konzultanta pri poskytovaní Služieb Klientovi. Tieto sadzby zahrňujú najmä know-how
Konzultanta, ale tiež celkovú ďalšiu podporu spojenú s poskytovaním Služieb Konzultanta
Klientovi. Výška hodinovej sadzby v dobe podpísania tejto Zmluvy je 80 EUR bez dane
z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Maximálny počet hodín je určený v prílohe č.1.
Konzultant účtuje len reálne čerpanie hodín v mesiaci. Celková cena nepresiahne sumu
35 952.00 Euro s DPH.
1.

V.

VI.

Príslušná sadzba DPH bude účtovaná podľa príslušných platných a účinných
právnych predpisov v čase zdaniteľného plnenia.

Fakturácia
1.

Konzultant bude Klientovi fakturovať mesačnú odmenu za svoje Služby a s nimi
spojené náklady raz mesačne, pričom pred vystavením faktúry zašle klientovi na
odsúhlasenie zoznam vykonaných úkonov a jednotlivých položiek.

2.

Faktúry budú splatné po ich doručení na adresu Klienta v záhlaví, najneskôr však
do 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia a predchádzajúceho odsúhlasenia
Klientom a na adresu Klienta, a to na účet Konzultanta uvedený v záhlaví Zmluvy.
Klient sa zaväzuje tieto faktúry preplatiť Konzultantovi v súlade s týmto
ustanovením.

Licenčná zmluva
1. Všetky návrhy, materiály a práce poskytnuté v rámci poskytovania Služieb Konzultanta
Klientovi podľa tejto Zmluvy zostávajú vlastníctvom Klienta.
2. V prípade, ak v dôsledku činnosti Konzultanta podľa tejto Zmluvy vznikne dielo
chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti práva duševného
vlastníctva (ďalej len „Autorský zákon“) (ďalej len „Autorské dielo“) Konzultant ako
autor Autorského diela, resp. subjekt oprávnený vykonávať majetkové práva autora
Autorského diela (ďalej len „Autor Diela“) v zmysle Autorského zákona v znení
neskorších predpisov touto licenčnou zmluvou udeľuje Klientovi bezodplatne súhlas na
používanie Autorského diela spôsobom a v rozsahu stanoveným touto Zmluvou.
3. Konzultant ako Autor Diela udeľuje Klientovi výhradnú licenciu na používanie
Autorského diela v neobmedzenom rozsahu, pričom sa súčasne zaväzuje neudeliť
žiadne ďalšie licencie tretím osobám, alebo prenechať tretím osobám používanie
licencie. Konzultant ako Autor Diela sa zároveň výslovne zaväzuje, že nebude využívať
Autorské dielo ani sám, ani prostredníctvom tretích osôb takým spôsobom, na ktorý
udelil výhradnú licenciu Klientovi.
4. Konzultant ako Autor Diela týmto výslovne a bez výhrady udeľuje Klientovi súhlas na
používanie Autorského diela na účel vyplývajúci z tejto Zmluvy v rámci všetkých
podnikateľských činností vykonávaných Klientom, ako aj akýchkoľvek iných činností
vykonávaných Klientom.
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5. Súhlas Konzultanta ako Autora Diela udelený v tomto článku Zmluvy zahŕňa najmä,
avšak bez obmedzenia, právo používať Autorské dielo podľa tejto Zmluvy, právo
Klienta používať Autorské dielo v rámci iných diel, v ktorých dielach bude Autorské
dielo spracované alebo ktorých bude súčasťou, a to bez akéhokoľvek ďalšieho súhlasu
Konzultanta; ako aj právo používať Autorské dielo samostatne alebo ako súčasť
akéhokoľvek iného diela, akýmkoľvek iným spôsobom a formou, vrátane neskorších
zmien Autorského diela, a v akomkoľvek rozsahu podľa potreby Klienta, a to bez
ďalšieho osobitného súhlasu Konzultanta ako subjektu oprávneného konať za autora
Diela.
6. Konzultant ako Autor Diela týmto ďalej zároveň udeľuje Klientovi súhlas na udelenie
sublicencie, teda práva použiť Autorské dielo v rozsahu udelenom touto Zmluvou,
a Klient je na základe tohto súhlasu oprávnený bez akéhokoľvek ďalšieho súhlasu
alebo povolenia Konzultanta udeliť ktorejkoľvek tretej osobe súhlas Autorské dielo
používať v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy. Konzultant teda
ako Autor Diela podpisom tejto Zmluvy udeľuje svoj výslovný súhlas s tým, aby Klient
postúpil licenciu, v celom jej rozsahu alebo čiastočne, a to aj opakovane, na tretie
osoby.
7. Táto licenčná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli, že
platnosť tejto licencie nie je možné skončiť jednostranne niektorou zo zmluvných strán,
ale iba na základe dohody zmluvných strán. Odstúpením niektorou zo zmluvných strán
od Zmluvy, teda nie je dotknutá platnosť ani účinnosť licenčnej zmluvy obsiahnutej
v tomto jej článku Zmluvy.
8. Odplata za poskytnutie licencie podľa tejto Zmluvy je už zahrnutá v Odmene podľa tejto
Zmluvy, z toho dôvodu Konzultant nemá nárok na žiadne ďalšie plnenie v súvislosti
s poskytnutím licencie podľa tejto Zmluvy.
VII.

Doručovanie a splnomocnenia
1.

Všetky oznámenia a odkazy podľa tejto Zmluvy musia byť písomné (vo forme
doporučeného listu, faxu alebo e-mailu) a zaslané na nasledujúce adresy:
Pokiaľ Konzultantovi:
Seesame, s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
k rukám: Eva Stančíková
email: stancikova@seesame.com
Pokiaľ Klientovi
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
so sídlom: Nám. slobody 6943/11, 811 06 Bratislava
k rukám: Ing. Robert Redhammer, PhD
email: robert.redhammer@saavs.sk

2.

Všetky oznámenia alebo odkazy zaslané v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia
doporučeným listom na adresu sídla adresáta nadobudnú účinnosť okamihom
ich doručenia adresátovi. V prípade nedoručenia zásielky na adresu príjemcu
s odôvodnením „Adresát neznámy“ alebo „Zásielka neprevzatá v odbernej
lehote“ sa zásielka považuje za doručenú uplynutím piateho dňa odo dňa
odoslania, a to aj v prípade ak sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel.
V prípade odopretia prijatia zásielky sa zásielka považuje za doručenú
momentom odopretia jej prijatia. Všetky oznámenia alebo odkazy zaslané
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v súlade s ods. 1 tohto článku prostredníctvom faxu alebo e-mailu nadobudnú
účinnosť okamihom ich doručenia adresátovi pod podmienkou, že boli doručené
do pätnástej hodiny (15:00 hod.) v deň doručenia. V opačnom prípade (ak boli
doručené po 15:00 hod. v deň doručenia) nadobudnú účinnosť až o desiatej
hodine (10:00 hod.) bezprostredne nasledujúceho pracovného dňa v mieste sídla
adresáta.
3.

IX.

Klient týmto splnomocňuje Mgr.art. Bálinta Lovásza a Mgr. Renátu Hall, PhD.,
ako
svojho
zástupcu,
aby
v súlade s účelom Zmluvy rokoval s Konzultantom, odovzdával mu nevyhnutné
podklady a pokyny, podpisoval a tým schvaľoval všetky návrhy, materiály a
rozpočty predkladané Konzultantom. Klient má právo toto splnomocnenie
kedykoľvek jednostranne písomne odvolať a/alebo písomne splnomocniť iné
osoby, je však povinný okamžite o tom písomne informovať Konzultanta.
Odvolanie je účinné okamihom, kedy sa konzultant o odvolaní dozvedel.
Konzultant bude predávať vypracované dokumenty, podávať správy o všetkých
svojich zisteniach a smerovať všetku komunikáciu týkajúcu sa Zmluvy takto
zmocneným osobám. Splnomocnenec nie je oprávnený meniť zmluvné
podmienky v tejto Zmluve, ani dohadovať finančné plnenia, ktoré by mohli
zaväzovať Klienta voči Konzultantovi a/alebo tretím osobám.

Ukončenie zmluvy
1.

V prípade, že Klient je v omeškaní s platením akejkoľvek čiastky z odmeny alebo
nákladov týkajúcich sa poskytovania Služieb Konzultantom podľa Zmluvy, je
Konzultant oprávnený, formou doporučeného listu, až po predchádzajúcom
písomnom upozornení o možnom odstúpení a po márnom uplynutí 10
kalendárnych dní na nápravu závadného stavu, odstúpiť od Zmluvy s okamžitou
účinnosťou odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy.

2.

V prípade, že Konzultant nezabezpečuje Služby v termíne a riadne podľa
Zmluvy, je Klient oprávnený, formou doporučeného listu, až po predchádzajúcom
písomnom upozornení o možnom odstúpení a po márnom uplynutí 10
kalendárnych dní na nápravu závadného stavu, odstúpiť od Zmluvy s okamžitou
účinnosťou odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy.

3.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže bez predchádzajúceho upozornenia a
výzvy, vypovedať Zmluvu pri závažnom porušení ustanovení Zmluvy trvajúcom
po dobu dlhšiu ako 15 pracovných dní, odo dňa kedy ju na túto skutočnosť prvá
zmluvná strana upozornila. Za závažné porušenia ustanovení tejto Zmluvy sa
považuje zo strany Klienta najmä neposkytnutie informácií, podkladov alebo
súčinnosti potrebnej na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Výpovedná doba je 30
kalendárnych dní a začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže Zmluvu vypovedať bez uvedenia
výpovedného dôvodu. Výpoveď musí byť doručená formou doporučeného listu.
Výpovedná lehota je v takom prípade dvojmesačná a začína plynúť v prvý deň
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.

5.

V prípade vypovedania Zmluvy podľa tohto ustanovenia je Klient povinný mimo
zaplatenia všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutými Službami a s nimi
spojenou odmenou uhradiť tiež všetky alikvotné sumy ku dňu skončenia Zmluvy
v súlade s Prílohou I Zmluvy.
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6.

Bez ohľadu na dôvod vypovedania Zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná
do 14 dní odo dňa požiadania druhou zmluvnou stranou, vrátiť príslušnej
zmluvnej strane všetky materiály, príslušenstvá, dokumenty a literatúru, ktorá jej
bola druhou stranou poskytnutá v rámci plnenia povinností podľa Zmluvy, pokiaľ
Zmluva nestanovuje inak a/alebo pokiaľ sa druhá strana nestala ich vlastníkom
a/alebo pokiaľ neboli materiály spotrebované v súvislosti s činnosťou podľa tejto
Zmluvy, prípadne uhradiť všetky neuhradené finančné plnenia so Zmluvou
súvisiace.

7.

Nároky spojené s omeškaním Klienta nie sú odstúpením alebo iným ukončením
zmluvy dotknuté.

Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Pokiaľ by sa ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy alebo jeho časť stalo podľa v tej
dobe platného práva v akomkoľvek ohľade neplatným, neúčinným,
nevymáhateľným alebo protiprávnym, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená
platnosť, účinnosť, vymáhateľnosť alebo právna dokonalosť ostatných
(zostávajúcich) ustanovení, pokiaľ z povahy veci, jej obsahu alebo z okolností
nevyplynie, že také ustanovenie alebo jeho časť nie je možné oddeliť od
ostatného obsahu. Akákoľvek vada Zmluvy, ktorá by mala pôvod v takej
neplatnosti, neúčinnosti, nevymáhateľnosti či protiprávnosti ustanovení Zmluvy,
bude dodatočne napravená (zhojená) spoločným výkladom zmluvy, ktorý musí
rešpektovať záujem oboch zmluvných strán.

3.

Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa primerane spravujú
ustanoveniami § 566 a nasl. slovenského zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so
Zmluvou budú riešiť v prvom rade vzájomnou dohodou. Pokiaľ by k dohode
nedospeli, spor bude riešiť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

5.

Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami. Táto Zmluva ruší
platnosť všetkých predchádzajúcich zmlúv a dohôd medzi zmluvnými stranami
vzťahujúcich sa k Službám podľa Zmluvy, pokiaľ ako také trvajú. Ustanovenia
Zmluvy môžu byť zrušené, zmenené alebo doplňované iba v písomnej forme
podpísané oboma zmluvnými stranami.

6.

Zmluva je vyhotovená v
dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých všetky budú
považované za originál, pričom každá strana obdrží jeden rovnopis.

7.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. v deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním riadne a pozorne
prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, na tomto právnom úkone sa
dobrovoľne dohodli a prejav ich vôle je slobodný, vážny, zrozumiteľný a určitý,
pričom Zmluvu neuzatvárajú za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak
svojho súhlasu s obsahom Zmluvy túto vlastnoručne podpísali.
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V Bratislave dňa

Klient

Konzultant

Slovenská akreditačná
agentúra pre vysoké školstvo
Nám. slobody 6943/11, 811 06
Bratislava

Seesame s. r.o.
Mgr. Michaela Benedigová, MBA
konateľka
v zastúpení
Ing. Eva Stančíková

prof. Ing. Robert Redhammer,
PhD.
Predseda výkonnej rady
k rukám: prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD
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