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ZMLUVA č. IU/2021/70039 
o poskytnutí školiteľských  a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi týmito zmluvnými stranami 
 

  

Názov:        IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
sídlo:        Karloveská 64, 842 58 Bratislava 

v zastúpení:       Mgr. Peter Lenčo, PhD. - generálny riaditeľ 
IČO:        0015 7660     

DIČ:         2020 7986 37 

IČ DPH:        SK20 2079 8637 
IBAN:    SK43 8180 0000 0070 0012 3811  

(ďalej len „Objednávateľ“)  
  
a  
  
Názov:                     Ing. Peter Huray ml.   
sídlo:         Hlavná 428/185, 067 77 Zemplínske Hámre 

v zastúpení:        
zapísaná v:     

IČO:        5141 9475      
DIČ:         1086 5507 73  

IČ DPH:      
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.    

IBAN:    SK48 7500 0000 0040 2566 0687    
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)   
 

 
Preambula 

 
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok zasadnutia členov výberovej komisie, ktorá sa konala dňa 
2. decembra 2020 na zabezpečenie predmetu zákazky „poskytovanie školiteľských  a poradenských služieb v 
oblasti práce s mládežou na národnej a medzinárodnej úrovni“ uskutočneného Objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a 
účinných v Slovenskej republike. 
 

Článok I 
Predmet Zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa, za podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve na 

poskytovanie školiteľských  a poradenských služieb v oblasti práce s mládežou na národnej a 
medzinárodnej úrovni pre Objednávateľa (ďalej len „Služby“)  a záväzok Objednávateľa zaplatiť 
Poskytovateľovi za riadne vykonaný predmet Zmluvy cenu dohodnutú v tejto Zmluve.   

 
1.2 Služby tvoriace predmet tejto Zmluvy budú pozostávať najmä z nasledujúcich činností: 

1.2.1 pred vzdelávaním: 
• na základe odbornosti Poskytovateľa a potreby zo strany Objednávateľa vypracovať žiadosť 

na novú alebo aktualizovanú vzdelávaciu aktivitu; 
• pripraviť anotáciu k danej vzdelávacej aktivite pre účely jej propagácie a náboru na 

vzdelávanie a zaslať ju pracovníkovi NA najneskôr do 45 kalendárnych dní pred aktivitou; 
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• pripraviť pozvánku s programom vzdelávacej aktivity a zaslať pracovníkovi NA najneskôr do 
14 kalendárnych dní pred každou vzdelávacou aktivitou; 

 aktualizovať alebo pripraviť metodiku vzdelávania podľa potrieb a zloženia skupiny 
účastníkov a pripraviť študijné materiály pre účastníkov vzdelávacej aktivity; 

 zabezpečiť študijný materiál na vzdelávacie aktivity pre účastníkov (najmä v elektronickej 
podobe). 

1.2.2 počas vzdelávacej aktivity: 
• dostaviť sa na miesto vzdelávacej aktivity najneskôr 8 hodín pred jej začatím a pripraviť 

miestnosť na vzdelávanie; 
• prevziať v ubytovacom zariadení balík s dokumentáciou na vzdelávaciu aktivitu, prípadne 

vytlačiť dokumentáciu na základe zaslaných podkladov; 
• zabezpečiť označenie miestnosti vzdelávania; 

• nahlásiť kontaktnej osobe skutočný počet účastníkov a výber stravy; 
• zabezpečiť dôsledné vyplnenie prezenčných listín a listín o poskytnutí služieb, resp. 

stravného lístka účastníkmi vzdelávacej aktivity; 
• zozbierať od neplnoletých účastníkov Súhlas zákonných zástupcov s ich účasťou na 

vzdelávaní; 

• komunikovať s pracovníkom NA o začiatku, priebehu a závere vzdelávacej aktivity; 
• po konzultácii s pracovníkom NA, riešiť náležitosti technického a logistického charakteru 

počas vzdelávacej aktivity priamo s manažmentom ubytovacieho zariadenia alebo 
účastníkmi. 

• zodpovedne, profesionálne, kvalitne, zážitkovo s využitím metód neformálneho vzdelávania 
odškoliť vzdelávacie aktivity v súlade s cieľom aktivity; 

• dohodnúť spôsob komunikácie s účastníkmi pre prípadné ďalšie fázy vzdelávania; 
• odovzdať certifikát YOUTHPASS úspešným absolventom vzdelávania v prípade záverečného 

hodnotiaceho stretnutia; 
• vyhotoviť najmenej 5 kvalitných fotografií z priebehu vzdelávacej aktivity a 1 spoločnú 

fotografiu tých účastníkov vzdelávania, ktorí poskytli písomný súhlas so zhotovovaním 
obrazových záznamov (s využitím banera s logami programov  ak sa v zariadení nachádza). 

1.2.3 po vzdelávacej aktivite: 
• odoslať elektronicky študijné materiály, relevantné výstupy najneskôr do 2 dvoch dní a 

odkaz na online hodnotiaci dotazník všetkým účastníkom do  24 hodín od ukončenia 
vzdelávacej aktivity; 

• spracovať výstupy zo vzdelávacej aktivity, t. j. spracovať hodnotiace dotazníky, vypracovať 
Záverečnú správu, naskenovať Prezenčnú listinu a Listiny o poskytnutí služieb a vybrať 
vhodné fotografie; 

• odoslať vyššie uvedené výstupy zo vzdelávacej aktivity e-mailom najskôr pracovníkovi NA 
na kontrolu do 14 kalendárnych dní od jej ukončenia; 

• po odkontrolovaní výstupov zo vzdelávacej aktivity odoslať ich emailom aj poštou 
Objednávateľovi lektorskej služby  pracovníkovi NA, vrátane Súhlasov a ostatných 
podkladov. 

1.2.4 medzi vzdelávacími aktivitami 
• poskytovať účastníkom vzdelávania konzultácie podľa ich potrieb počas celého priebehu 

vzdelávania, forma a rozsah bude určený individuálne vzhľadom na povahu konkrétnej 
školiacej aktivity.  

 
Článok II 

Ďalšie podmienky plnenia 
 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Služby tvoriace predmet tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a v potrebnej kvalite, v súlade s pokynmi 
Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje pri výkone Služieb postupovať v súlade s príslušnými platnými 
právnymi predpismi a internými predpismi Objednávateľa.  

 
2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Služby tvoriace predmet tejto Zmluvy prostredníctvom školiteľa 

vybraného na základe výsledku zasadnutia členov výberovej komisie.  
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2.3  Miestom plnenia predmetu tejto Zmluvy bude podľa povahy konkrétnej vzdelávacej aktivity miesto 
vopred oznámené Objednávateľom.  

 
2.4 Poskytovateľ nemá právny nárok na zadávanie objednávok. Objednávateľ zadá objednávku 

Poskytovateľovi výlučne podľa jeho aktuálnych potrieb a v rámci finančného limitu dohodnutého v bode 
3.2 tejto Zmluvy. 

 
2.5 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi na základe jeho predchádzajúcej výzvy, informácie o postupe 

plnenia zadanej úlohy v primeranej lehote. 
 
2.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetky podklady nevyhnutné k plneniu predmetu 

tejto Zmluvy, ako aj súčinnosť svojich zamestnancov počas účinnosti tejto Zmluvy. Poskytovateľ je 
povinný pravidelne informovať Objednávateľa o stave plnenia predmetu tejto Zmluvy.  

 
2.7 V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s dodaním služieb, teda 

dopravy na miesto plnenia, náhrada za používanie vlastného mobilného telefónu a osobného počítača, 
ktoré sú potrebné v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy. 

 
2.8 Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť ubytovanie a stravu Poskytovateľovi, teda osobe 

uvedenej v bode 2.11, počas celého trvania vzdelávacej aktivity.  
 
2.9 Poskytovateľ zodpovedá za kvalitné a odborné vykonanie Služieb. Reklamáciu služieb oznámi 

Objednávateľ bezodkladne zodpovednému zástupcovi Poskytovateľa. V prípade reklamácie má 
Poskytovateľ právo na jej vybavenie a odstránenie vád služieb v lehote stanovenej objednávateľom.  V 
prípade neodstránenia týchto vád v stanovenej lehote, nedôjde k   riadnemu vykonaniu predmetu 
zmluvy a teda Poskytovateľovi nevzniká právo na úhradu odmeny  za vykonané služby. 

 
2.10 Poskytovateľ je oprávnený poveriť plnením vybraných častí tejto Zmluvy svojich subdodávateľov len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

2.11 Osobami, ktoré Zmluvné strany poverili na zastupovanie príslušnej Zmluvnej strany pri plnení všetkých 
povinností (záväzkov) a uplatňovaní všetkých práv podľa tejto Zmluvy a ktorých konanie/nekonanie je 
konaním/nekonaním príslušnej Zmluvnej strany, sú: 

 Zodpovedná osoba Objednávateľa: 
 Peter Kupec; e-mail: peter.kupec@iuventa.sk; tel. č.: +421 908 67 88 16; 

 Zodpovedná osoba Poskytovateľa: 
   Peter Huray; e-mail: peter.huray@gmail.com; tel.č.: +421 902 56 56 86. 

 
2.12 Zmeny zodpovedných osôb, je každá Zmluvná strana povinná nahlásiť druhej Zmluvnej strane do troch 

(3) dní odo dňa uskutočnenia zmeny Zmluvnou stranou, ktorá ju uskutočňuje a nie je podmienená 
uzatvorením písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 
Článok III 

Cena a platobné podmienky 
 
3.1 Celková cena počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy je: 10 000,00 EUR bez DPH (slovom: desaťtisíc EUR 

bez DPH).  Tento finančný limit je konečný a neprekročiteľný. Objednávateľ nie je povinný uvedený 
finančný limit vyčerpať. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Poskytovateľa bude určená na základe rozsahu skutočne 

poskytnutých  školiteľských a konzultačných služieb a dohodnutej hodinovej sadzby podľa typu 

vzdelávacej aktivity, a podľa formy vzdelávacej aktivity, v prípade ak bude  aktivita realizovaná 

prezenčnou alebo dištančnou formou, pričom maximálna hodinová sadzba za jednotlivé typy aktivít 

a ich formy je nasledovná: 

 

mailto:peter.kupec@iuventa.sk
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3.2.1 medzinárodné školenie – max. 30 EUR/hod. bez DPH; 

3.2.2   česko-slovenské školenie – max.22 EUR/hod. bez DPH; 

3.2.3 národné školenie – max. 20 EUR/hod. bez DPH; 

3.2.4   on-arrival – online - 15 EUR/hod. bez DPH; 

3.2.5 mid-term – online - 15 EUR/hod. bez DPH; 

3.2.6   on-arrival – offline - 18 EUR/hod. bez DPH; 

3.2.7 mid-term – offline - 18 EUR/hod. bez DPH; 

3.2.8 výročné stretnutie (annual meeting) pre dobrovoľnícke organizácie, národné akreditačné 

školenia - 15 EUR/hod. bez DPH. 

 

3.3  Poskytovateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty si bude účtovať daň z pridanej hodnoty (DPH) 
v aktuálnej sadzbe podľa platných právnych predpisov v čase poskytnutia služieb. 

3.4 Zmluvná cena za plnenie predmetu tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá cena v súlade so 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
v spojení s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

3.5 Plnenie predmetu tejto Zmluvy je podmienené vystavením objednávky, ktorú Objednávateľ doručí 
Poskytovateľovi pred začiatkom plnenia. Objednávka podľa tejto Zmluvy musí obsahovať predovšetkým 
označenie zodpovednej osoby Objednávateľa, vymedzenie objednávaných Služieb, termín plnenia a 
dátum vyhotovenia.  

3.6 Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za poskytnutie služby vždy po riadnom poskytnutí 
služby. Zálohové platby ani platby vopred Objednávateľ neposkytuje.  

3.7 Fakturácia bude uskutočňovaná po poskytnutí Služby a odovzdaní Záverečnej správy spolu 
s požadovanými prílohami.  

3.8 Faktúra vyhotovená v súlade so zaslanou Záverečnou správou a doručená Objednávateľovi na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy v dvoch rovnopisoch bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi.  

3.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: číslo Zmluvy a číslo 
objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie v zmysle Zmluvy. Ak faktúra 
uvedené náležitosti nebude obsahovať, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Poskytovateľovi 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti 
takejto faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

3.10 Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi faktúru vystavenú v zmysle ustanovení tejto Zmluvy, a to 
bankovým prevodom na účet Poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Platobná povinnosť 
Objednávateľa sa bude považovať za splnenú v deň, keď bude z účtu Objednávateľa odpísaná príslušná 
suma v prospech účtu Poskytovateľa. 

 
 

Článok IV 
Komunikácia 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia sa 
bude doručovať doporučene poštou, kuriérom, osobne alebo emailom. V prípade doručovania 
písomností prostredníctvom pošty, kuriéra alebo v prípade osobného doručenia sa za deň doručenia 
považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne 
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak 
si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát 
neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo „nedoručená“ alebo s inou poznámkou podobného 
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V prípade doručovania 
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písomností prostredníctvom emailu sa za deň doručenia považuje deň doručenia potvrdenia o doručení 
emailu druhej Zmluvnej strane alebo sa za deň doručenia považuje aj deň nasledujúci po dátume 
odoslania emailu, ak odosielateľ neobdržal správu o nedoručiteľnosti emailu.  

4.2 V prípade ak pôjde o písomnosti v listinnej forme budú všetky takéto písomnosti doručované alebo 
oznamované na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
Článok V 

Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

5.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek informáciách akéhokoľvek 
druhu, formy a podoby, ktoré druhá Zmluvná strana označí za dôverné informácie alebo ako predmet 
obchodného tajomstva v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), a to najmä informácie ekonomickej, technickej, 
finančnej, účtovnej, právnej, obchodnej, tvorivej, marketingovej alebo inej povahy, know-how, interné 
predpisy, plány a špecifikácie (ďalej len ako „Dôverné informácie“).  

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách a chrániť 
Dôverné informácie pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením, akýmkoľvek iným sprístupnením 
alebo vyzradením akýmkoľvek tretím osobám. Dôverné informácie môžu byť v nevyhnutnom 
potrebnom rozsahu poskytnuté tretím osobám, ktoré sa budú zúčastňovať na plnení predmetu tejto 
Zmluvy, len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany. V prípade sprístupnenia 
Dôverných informácii podľa tohto článku tretím osobám, je Zmluvná strana povinná so všetkými tretími 
osobami uzavrieť písomnú dohodou o mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako to vyplýva z  tejto Zmluvy.  

5.3 Záväzok Zmluvných strán dodržiavať povinnosť mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy nie je časovo obmedzený 
a trvá aj po ukončení tejto Zmluvy.  

5.4 Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nevzťahuje na: 
5.4.1 informácie, ktoré sú už v čase podpisu tejto Zmluvy verejne známymi; 
5.4.2 informácie, ktoré sa stali po podpise tejto Zmluvy verejne známymi inak než porušením 

povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy; 
5.4.3 informácie, ktoré nie sú verejne známe a ktoré Zmluvná strana získala alebo získa v súlade so 

všeobecne záväzným právnym predpisom od tretej osoby, ak súčasne tretia osoba poskytnutím 
informácií neporušila všeobecne záväzný právny predpis; 

5.4.4 prípady kedy povinnosť poskytnúť Dôverné informácie vyplýva Zmluvnej strany z platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, rozhodnutia súdu, prokuratúry alebo iného 
oprávneného orgánu verejnej moci; 

5.4.5 poskytnutie Dôverných informácií právnym alebo iným poradcom, ktorí sú vo vzťahu 
k poskytnutým Dôverným informáciám viazaný povinnosťou mlčanlivosti vyplývajúcou priamo 
z platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 

5.4.6 poskytnutie Dôverných informácií tretím osobám s predchádzajúcim písomným súhlasom 
druhej Zmluvnej strany v zmysle tejto Zmluvy. 

 
5.5 Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia § 13 zákona Národnej rady SR 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade 
s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, budú spracovávať osobné údaje, 
s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy. Tieto osobné údaje budú spracovávať, za účelom plnenia 
Zmluvy, jej archivácie podľa príslušných právnych predpisov a podmienok stanovených zákonom 
o verejnom obstarávaní. Osobné údaje budú spracované v súlade s vyššie uvedenými právnymi 
predpismi. Po skončení platnosti Zmluvy a uplynutí zákonných lehôt budú všetky osobné údaje 
vymazané. V súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov Objednávateľ 
ako prevádzkovateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi ako sprostredkovateľovi poverenie na spracúvanie 
osobných údajov zamestnancov a iných pracovníkov Objednávateľa ako dotknutých osôb, ktoré získal 
a/alebo získa za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy v rámci informačného systému Mzdy a 
personalistika. Za týmto účelom je Poskytovateľ oprávnený získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, 
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meniť a prehliadať osobné údaje v elektronickej ako aj v papierovej podobe. Poskytovateľ je oprávnený 
spracúvať osobné údaje počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.  
 

5.6 Poskytovateľ ako sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich stratou, poškodením 
zničením alebo neoprávneným prístupom. Objednávateľ ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere 
Poskytovateľa ako sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu 
spôsobilosť a schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.  
 

5.7 Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov tretiu osobu len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa.  
 

5.8 Poskytovateľ a jeho zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú povinní zachovávať 
mlčanlivosť. Táto povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.   
 

5.9 Poskytovateľ po skončení platnosti tejto Zmluvy a/alebo po skončení účelu spracúvania osobných 
údajov, bezodkladne odovzdá Objednávateľovi všetky osobné údaje, ktoré získal, a/alebo mu boli 
poskytnuté Objednávateľom alebo dotknutými osobami, a to v papierovej aj v elektronickej podobe. 

 
Článok VI 

Zodpovednosť, náhrada škody a zmluvné sankcie 
 
6.1 Poskytovateľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi a tretím osobám, ktorá 

vznikne v súvislosti s porušením podmienok ustanovených v tejto Zmluve alebo vo všeobecne záväzných 
právnych predpisoch, a to bez ohľadu na to či povinnosti boli porušené zamestnancami alebo 
pracovníkmi Poskytovateľa alebo subdodávateľmi.  

6.2 V prípade ak Poskytovateľ nezabezpečí riadne plnenie služieb podľa Článku I a Článku II tejto Zmluvy, má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € (slovom tristo eur). Zmluvná pokuta je splatná 
do 15 dní od doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie Poskytovateľovi.  

6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. 
Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti 
s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

6.4  V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry, má Poskytovateľ nárok na 
úrok z omeškania vo výške 0, 05 % z dlžnej sumy, a to za každý čo i len začatý deň omeškania.  

 
Článok VII 

Trvanie a ukončenie Zmluvy 
 

7.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2022.  
 
7.2 Táto Zmluva môže zaniknúť výlučne nasledovnými spôsobmi: 
 7.2.1 uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá; 
 7.2.2 vyčerpaním finančného limitu uvedeného v bode 3.2 tejto Zmluvy; 
 7.2.3 písomnou dohodou Zmluvných strán, ku dňu uvedenom v písomnej dohode; 

7.2.4 písomným odstúpením jednou zo Zmluvných strán v prípade porušenia ustanovení tejto Zmluvy 
i) v zmysle ustanovení § 344 Obchodného zákonníka a ii) v zmysle ustanovení § 19 ZVO; 

7.2.5 písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná́ 
lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po riadnom 
doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. 

 
7.3 Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že na strane Poskytovateľa dôjde 

k omeškaniu pri dodaní Služby. O každom omeškaní pri dodaní služby bude Objednávateľ informovať 
Poskytovateľa formou emailu. 

 
7.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, v prípade omeškania úhrady faktúry zo strany 

Objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 
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7.5 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok oprávnenej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty a na 

náhradu vzniknutej škody.  
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike.  

8.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

8.3 Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

8.4 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy 
a Poskytovateľ obdrží jeden (1) rovnopis.  

8.5 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme 
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

8.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia 
účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré 
z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa 
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu 
pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.  

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 
 
 
V Bratislave, dňa:   

 
 
Za Objednávateľa:           Za Poskytovateľa:   
 
 
 
  
.................................................  ...............................................  
   Mgr. Peter Lenčo, PhD.  Ing. Peter Huray 
      generálny riaditeľ   školiteľ 


