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PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 2021/113 
 

uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 

Príkazca:   Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
Sídlo:    Nám. Slobody 6943/11, 811 06 Bratislava 15, Slovenská republika 
IČO:    52 113 680 
DIČ:    2120894028 
v zastúpení:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., štatutárny zástupca  
 
 
Príkazník:  prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.. 
Dátum narodenia:  
Trvalý pobyt:   
E-mail, tel. č.:   

Bankové spojenie:  

IBAN:  
 
 

Článok II 
Predmet príkaznej zmluvy 

1. Príkazník sa  na základe tejto príkaznej zmluvy (ďalej len „zmluva“) zaväzuje vykonať pre 
príkazcu nasledovnú činnosť: Posudzovateľská činnosť v rámci pracovnej skupiny výkonnej 
rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „pracovná skupina“ 
a „agentúra“) pre:  
1.1. konanie č. 2021/64-OAC vo funkcii člena pracovnej skupiny 

(ďalej aj ako „splnenie príkazu“) 

V prípade viacerých konaní sa splnením príkazu rozumie splnenie činnosti v rámci každého 
konania osobitne (ďalej aj ako „čiastočné splnenie príkazu“). 

2. V rámci posudzovateľskej činnosti uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy príkazník 
vykoná:  
- preštudovanie dokumentácie,  
- posúdenie a vyhodnotenie dokumentácie,  
- posúdenie a vyhodnotenie dostupných údajov a informácií získaných prostredníctvom 

konzultácií so zainteresovanými osobami,  
- posúdenie a vyhodnotenie informácií získaných návštevou vysokej školy; návšteva 

vysokej školy bude vykonaná len ak táto bude vzhľadom na povahu konania potrebná, 
- vyhodnotenie získaných podkladov,  
- vyhodnotenie úrovne plnenia príslušných kritérií a štandardov,   
- vyhodnotenie zistených nedostatkov,  
- spracovanie odporúčaní pre účastníka konania,  
- vypracovanie alebo spolupráca na vypracovaní stanoviska alebo hodnotiacej správy, 
- vypracovanie alebo spoluprácu na príprave návrhu rozhodnutia alebo vyjadrenia 

agentúry a poskytne súčinnosť pre orgány agentúry pri procesných úkonoch vo vzťahu 
k predmetnému konaniu. 
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3. Na účely tejto zmluvy sa za výstupy z posudzovateľskej činnosti uvedenej v odseku 1 tohto 
článku považujú najmä vypracovanie stanoviska, hodnotiacej správy, návrhu rozhodnutia 
alebo vyjadrenia agentúry.  

4. Činnosti uvedené v čl. II ods. 1 zmluvy je príkazník povinný realizovať v termínoch, ktoré 
mu budú v dostatočnom predstihu oznámené príkazcom. V prípade, že príkazník nie je 
schopný realizovať činnosti v termínoch určených príkazcom, je povinný bezodkladne 
o tom príkazcu informovať.  

 

Článok III 
Odmena príkazníka 

1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu za jednotlivé konania, resp. čiastočné 
splnenia príkazu uvedené v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, a to nasledovne: 
Za bod 1.1. čl. II ods. 1 tejto zmluvy odmenu vo výške 62,- EUR (slovom šesťdesiatdva eur) 
 

2. Odmena je splatná vždy do 12. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za obdobie 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola jednotlivá činnosť podľa čl. II. 
ods. 1 zmluvy (čiastočné splnenie príkazu) príkazníkom vykonaná, čím sa rozumie jej 
schválenie  a následné prijatie rozhodnutie výkonnou rado agentúry v príslušnom konaní. 
Odmena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet príkazníka uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy. Podkladom k vyplateniu odmeny je výstup podľa čl. II. ods. 3 tejto zmluvy, 
uložený v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. k) Rokovacieho poriadku pracovnej skupiny výkonnej 
rady príkazcu v informačnom systéme príkazcu.  

3. Daň, ako i prípadné odvody na zdravotné a sociálne poistenie odvádza za príkazníka 
v zmysle platných právnych predpisov príkazník.  

4. Príkazca nahradí príkazníkovi primerané cestovné výdavky vynaložené pri vykonávaní 
príkazu na základe predloženého riadneho účtovného dokladu. 

5. Príkazca zabezpečí príkazníkovi ubytovanie na nevyhnutný čas súvisiaci s prítomnosťou 
príkazníka za účelom splnenia príkazu.  

6. Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe dopravy príkazníka z miesta trvalého pobytu 
príkazníka na miesto určené príkazcom a späť pred uskutočnením každej cesty. Zvyčajne 
to bude prostredníctvom železničnej dopravy, resp. inej hromadnej dopravy štandardnej 
triedy. V prípade, že si príkazník zvolí iný spôsob dopravy ako ten dohodnutý s príkazcom 
alebo bude cestovať z iného miesta ako je miesto jeho trvalého pobytu, príkazca nahradí 
cestovné výdavky len do výšky ako keby príkazník cestoval z miesta svojho trvalého pobytu 
v súlade s vopred dohodnutým spôsobom dopravy. 

 

Článok IV 
Doba plnenia a zánik zmluvy 

1. Doba plnenia začína dňom, keď príkazca odovzdá príkazníkovi informácie a podklady 
potrebné na splnenie príkazu. Príkazca odovzdá informácie a podklady pred začiatkom 
posudzovania e-mailom alebo v listinnej podobe.  

2. Záväzok príkazníka podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený odovzdaním výstupov 
z posudzovateľskej činnosti uvedených v čl. II ods. 3 tejto zmluvy, ak k nim príkazca 
neuplatní v primeranej lehote odôvodnené výhrady.  

3. Táto zmluva zaniká splnením príkazu alebo odvolaním príkazníka príkazcom.  

4. Príkazca je oprávnený odvolať príkazníka kedykoľvek počas trvania zmluvy, ak príkazník 
neplní riadne svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo porušuje vnútorné 
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predpisy agentúry. Príkazca je povinný nahradiť príkazníkovi náklady vzniknuté príkazníkovi 
do odvolania, škodu a prípadne aj časť odmeny zodpovedajúcej vykonanej práci.  

5. Príkazník je oprávnený vypovedať túto zmluvu. Výpoveď musí byť písomná, odôvodnená 
a doručená príkazcovi. Výpovedná lehota je pätnásť dní a začína plynúť dňom doručenia 
písomnej výpovede príkazcovi. Ak príkazník vypovie príkaznú zmluvu, je príkazník povinný 
urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby príkazca neutrpel ujmu na svojich právach. 
Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby príkaz ešte trval, pokiaľ 
neodporuje tomu, čo nariadil príkazca. 
Ak vznikne príkazcovi v súvislosti s vypovedaním tejto zmluvy podľa odseku 5 tohto článku 
škoda,  príkazník je povinný ju nahradiť, okrem prípadu, ak táto vznikla v dôsledku 
neovplyvniteľnej a neodstrániteľnej prekážky (vis maior), pre ktorú príkazca nevykonal 
príkaz. 

 

Článok V 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Príkazník je povinný vykonávať činnosti uvedené v tejto zmluve osobne, v požadovanej 
kvalite na vysokej odbornej úrovni v súlade s určenými termínmi. Činnosti, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy vykonáva príkazník s odbornou starostlivosťou podľa pokynov 
príkazcu na základe svojich schopností a znalostí v súlade s vnútornými predpismi 
agentúry.  

2. Ak sú predmetom plnenia úloh príkazníka činnosti, ku ktorým je potrebná súčinnosť 
príkazcu alebo osôb konajúcich v mene príkazcu, príkazník je povinný tieto neodkladne 
oznámiť príkazcovi a požiadať ho o poskytnutie odbornej súčinnosti tak, aby príkazca 
nesprávnym postupom príkazníka neutrpel ujmu na svojich právach a právom chránených 
záujmoch.  

3. Príkazca sa zaväzuje v záujme splnenia účelu zmluvy poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, 
ktorá sa dá po ňom spravodlivo požadovať a ktorá je potrebná pri vykonávaní činnosti 
tvoriacej predmet jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

4. Príkazca je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu plnenia predmetu zmluvy.   

5. Príkazník sa zaväzuje odstrániť nedostatky výstupov z posudzovateľskej činnosti v prípade, 
ak príkazca uplatní odôvodnené výhrady v primeranej lehote po odovzdaní výstupov 
z posudzovateľskej činnosti uvedených v čl. II odseku 3 tejto zmluvy. 

6. Príkazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých získa vedomosť 
v rámci plnenia úloh pre príkazcu aj po skončení tejto zmluvy a zverejnením ktorých by 
mohol ohroziť dobré meno príkazcu.  

7. Príkazník je povinný podať príkazcovi alebo osobe poverenej príkazcom na jeho žiadosť 
všetky správy a informácie o plnení úloh, ktoré sú predmetom záväzkov príkazníka 
a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu.  

 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.  

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa 
spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.  
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3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, 
opatrené dátumom, poradovým číslom a podpismi zástupcov zmluvných strán na tej istej 
listine, inak sú neplatné.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu osobami oprávnenými konať v mene 
zmluvných strán. Ak táto zmluva bude podpísaná v rôzny deň, zmluva nadobúda platnosť 
dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy riadne oboznámili a podmienky 
dohodnuté v zmluve sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej zrozumiteľne, určite 
a vážne, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 

Dátum: 10.05.2021  Dátum:  10.05.2021 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 Príkazník   Príkazca 

 


