
DOHODA 

O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 
číslo: AOS-X-6/2021 

 

Čl. 1 

Strany dohody 

1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Sídlo:  Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš   

Štatutárny zástupca:  doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor 

Kontaktná osoba:  doc. RNDr. Ferdinand CHOVANEC, CSc.,  

   tel. +421 960 423322 

   e-mail: ferdinand.chovanec@aos.sk 

IČO:  37 910 337 

DIČ:  20218720 83 

IČ DPH: SK2021872083 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0016 6299 

Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia 

(ďalej len „Akadémia ozbrojených síl“) 

 

2. SIPKES s.r.o. 

Sídlo: Saratovská  5, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka 

Štatutárny zástupca: Mgr. art., Mgr. Ladislav ŠIPEKY, PhD., konateľ 

  tel. +421 903 214201 

  e-mail: ladislav@sipeky.sk 

IČO:  47 949 210 

DIČ: 2024154627  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:  SK12 0900 0000 0050 6325 8458  

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

(ďalej len „SIPKES“) 

 

Čl. 2 

Predmet dohody 

1. Predmetom tejto Dohody o vzájomnej spolupráci (ďalej len „dohoda“) je spoločné 

zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie FSTA 2022, ktorá sa bude konať 

od 30.01.2022 do 04.02.2022 v Liptovskom Jáne.  

 

Čl. 3 

Rozsah spolupráce 

1. SIPKES zabezpečí: 

- celkovú organizáciu konferencie FSTA 2022, 

- prednášajúcich zo slovenských a medzinárodných organizácií, 

2. Akadémia ozbrojených síl zabezpečí bezodplatne: 

-  technické prostriedky: - 8 ks notebooky,  

  - 2 ks dataprojektory,  



  - 3 ks prezentery, 

  - 1 ks keramické tabule,  

  - 1 ks premietacie plátna. 

3. Akadémia ozbrojených síl zabezpečí za odplatu: 

-  prepravu účastníkov konferencie FSTA 2022 podľa objednávky doručenej zo strany 

SIPKES na adresu Akadémie ozbrojených síl podľa čl. 1 bod 1. tejto zmluvy 

najneskôr do 15. 01. 2022 a skutočne odjazdených kilometrov; 

4. Akadémia ozbrojených síl vystaví faktúru najneskôr do 14 dní po ukončení konferencie 

FSTA 2022 v zmysle cenovej kalkulácie zo dňa 20.10.2021, ktorá tvorí Prílohu 1 k tejto 

dohode.  Faktúra budú splatná do 14 dní odo dňa ich vystavenia. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

Slovenskej republiky. 

2. Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 40/1964 Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov  

3. Táto dohoda podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

4. Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre Akadémiu 

ozbrojených síl a jedno vyhotovenie pre  SIPKES. 

5. Ktorákoľvek zo strán dohody môže od dohody odstúpiť na základe písomného oznámenia 

druhej strane po vzájomnej dohode. 

6. Náhrada škôd bude riešená podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

7. Účastníci dohody sa s jej obsahom oboznámili, prehlasujú, že jej obsahu porozumeli, 

neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši                  2021 

 

Za Akadémiu ozbrojených síl: 
 

 

 

 

.............................................................. 

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. 

rektor 

 

 

 

 

Za SIPKES: 
 

 

 

 

.............................................................. 

Mgr. art., Mgr. Ladislav ŠIPEKY, PhD. 

konateľ 

 


