
 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne 

Študentská 2, 911 50 Trenčín 
Slovenská republika 

 

 

Do rúk:  prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.  

   rektor 

 

V Trenčíne, dňa 19. januára 2011 

 

RE: PONUKA POSKYTOVANIA PRÁVNYCH SLUŢIEB 

Vážený pán rektor, 

sme potešení možnosťou navrhnúť Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len 

TnUAD) podmienky, za ktorých by sme Vám poskytovali profesionálne právne služby súvisiace 

s riešením mimoriadneho stavu, ktorý nastal na TnUAD v súvislosti s rozhodnutiami ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. spisu: 201012758-07 zo dňa 6. augusta 

2010, ktorými boli pozastavené a napokon odňaté práva udeľovať absolventom bakalárskeho, 

inžinierskeho a doktorandského študijného programu mechatronika akademické tituly „bakalár“, 

„inžinier“ a „philosophiae doctor“, ako aj v dôsledku dekanom Fakulty mechatroniky listom č. 4-

FM/D-228/2010 zo dňa 8. decembra 2010 oznámeného očakávaného deficitu hospodárenia v roku 

2011, ako aj iné právne služby, ktoré budú požadované TnUAD.  

Myslíme si, že máme relevantné skúsenosti, schopnosti a prístup, aby sme poskytovali TnUAD právne 

služby a potrebnú asistenciu na najvyššej kvalitatívnej úrovni.  

Naši právnici ponúkajú: 

• Koncept celkových právnych služieb, vrátane riešenia komplexných otázok pracovného, 

obchodného, občianskeho a finančného charakteru a nehnuteľností, 

• Výnimočné skúsenosti v oblasti viacerých aj nedávnych úspešných riešení 

pracovnoprávnych sporov, 

• Skúsenosti vo všetkých relevantných právnych a daňových otázkach týkajúcich sa 

obchodných činností v Slovenskej republike, 

• Dynamický obchodný prístup, hľadanie nových riešení, silné zainteresovanie vo Vašich 

záležitostiach, rýchlu a efektívnu komunikáciu, 

• Služby poskytované podľa potrieb klienta; efektívnosť ako aj cenovú flexibilitu, a 

• Najvyššie profesionálne a etické štandardy. 
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1.    PREDSTAVENIE FIRMY 

Právna firma JUDr. Danica Birošová, s.r.o. je nezávislou slovenskou právnou firmou poskytujúcou 

plný rozsah právnych služieb už od roku 1992. Poskytujeme právne a konzultačné služby 

slovenským, ako aj zahraničným klientom vo všetkých podstatných oblastiach moderného 

obchodného práva v Slovenskej republike. Naši právnici sú známi pre odborné právne znalosti, 

prístup ku klientovi a znalosť slovenského obchodného prostredia.   

V právnom prostredí neustálych zmien poskytujeme schopnosť manažovať akékoľvek aspekty 

komplexných slovenských ako aj zahraničných transakcií vyžadujúcich vysoký profesionálny 

štandard. 

Naši právnici sú expertmi v širokom spektre špecifických právnych služieb. Svoje lokálne znalosti 

a skúsenosti využívajú za účelom poskytovania úplného a koordinovaného poradenstva 

prispôsobeného potrebám klienta. Neustále vynakladáme maximálne úsilie, aby sme 

poskytovali najlepší právny servis za primeranú odmenu. 

Naši právnici sú zakladajúcimi členmi občianskeho združenia Klub právnikov mesta Trenčín, 

ktorého jedným z nemalých cieľov je i vzdelávanie a výchova v oblasti zvyšovania právneho 

vedomia občanov. V tejto súvislosti sa aktívne podieľame na získaní akreditácie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom získania oprávnenia na 

organizovanie školení pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení.  

Podporujeme taktiež obchodné vzťahy s klientmi, s dôrazom na schopnosť byť k dispozícii, 

priamu a efektívnu komunikáciu a schopnosť včas klientom odpovedať na ich potreby. 

Veríme, že takýmto spôsobom budujeme dlhotrvajúci vzťah dôvery a individuálny prístup ku 

všetkým našim klientom. 

Daňové poradenstvo 

Sme si vedomí, že značná časť našich právnych služieb je zvyčajne spojená s daňovými 

aspektmi jednotlivých otázok resp. celej transakcie. Úzka spolupráca s daňovými poradcami 

nám umožňuje poskytovať našim klientom najvyššiu úroveň profesionálneho právneho 

poradenstva v daňových otázkach.  

2.    PRACOVNOPRÁVNA PRAX 

Poradenstvo v oblasti pracovného práva je jednou zo základných oblastí nášho zamerania pre 

domácich, ako aj zahraničných klientov. Poskytujeme našim klientom úplné poradenské služby 

od uzatvárania pracovnoprávnych vzťahov až po účinné zastúpenie v pracovnoprávnych 

sporoch. V rámci našej pracovnoprávnej praxe pravidelne klientom radíme pri: 

• uzatváraní, zmenách či skončení pracovnoprávnych vzťahov, 

• tvorbe pracovného poriadku a organizačného poriadku, 

• účinnej vynútiteľnosti vnútrofiremných noriem zamestnávateľov, 

• účinne zastupujeme v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, 

zodpovednosti za škodu a nárokoch na náhradu mzdy. 
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3.    PRÁVNY TÍM 

Veríme, že máme jedinečnú pozíciu poskytnúť plne fungujúci tím právnikov, ktorí sú schopní 

splniť všetky Vaše požiadavky v požadovanom čase. JUDr. Dušana Višňovská, bude viesť 

pracovný tím a bude zodpovedná za všetky poskytované právne služby. JUDr. Dušana 

Višňovská bude spolupracovať s ostatnými partnermi firmy, ako aj inými právnikmi firmy. 

Všetci sa pravidelne zúčastňujú na poskytovaní právnych služieb slovenským spoločnostiam 

a majú výbornú znalosť slovenského právneho systému, ako aj EU legislatívy. 

4.    PREDMET PRÁC 

Na základe diskusie na našom vzájomnom stretnutí dňa 13. januára 2011 si myslíme, že 

predmet prác poskytovaných nami TnUAD bude zahŕňať najmä: 

(a) právne poradenstvo v súvislosti s komplexným riešením mimoriadnej krízovej situácie 

na TnUAD, 

(b) právne konzultácie k prípadným organizačným zmenám na Fakulte mechatroniky¸ 

najmä k možnosti zachovania katedry metrológie a manažérstva kvality Fakulty 

mechatroniky v rámci TnUAD, ako aj možnosť zachovania niektorých funkčných miest 

za účelom zabezpečenia administratívnych záležitostí Fakulty mechatroniky, 

(c) právna pomoc v súvislosti s riešením pracovnoprávnych problémov, najmä 

problematika preradenia niektorých zamestnancov na inú súčasť TnUAD v rámci 

dohodnutého druhu práce, problematika preradenia niektorých zamestnancov na inú 

súčasť TnUAD a na iný druh práce a problematika skončenia pracovného pomeru podľa 

príslušných ustanovení Zákonníka práce, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s internými predpismi TnUAD, 

(d) zastupovanie TnUAD v prípadných pracovnoprávnych sporoch a  

(e) iná právna činnosť vyžiadaná TnUAD. 

 

5.    ŠTRUKTÚRA ODMENY 

Pri stanovení odmien za odborné právne služby vychádzame z počtu odpracovaných hodín, za 

ktoré účtujeme vopred stanovené hodinové sadzby. Hodinové sadzby našich partnerov a 

právnikov sú určené na základe ich skúseností a sú vo všeobecnosti porovnateľné so sadzbami 

firiem s podobnou odbornou úrovňou a skúsenosťami. V súčasnosti sa hodinové sadzby 

právnikov pohybujú v rozmedzí od 80,- EUR do 120,- EUR. Chceli by sme Vás uistiť, že 

vynakladáme všetko úsilie, aby sme poskytovali svoje služby maximálne efektívne vzhľadom 

k vynaloženým nákladom. 

Jednotná hodinová sadzba  

S ohľadom na vyššie uvedený predmet prác Vám navrhujeme jednotnú hodinovú sadzbu 

80,- EUR/hod. s tým, ţe maximálna horná hranica za poskytnuté právne sluţby bude 

fakturovaná v sume 400,- EUR, ak nebude dohodnuté inak. 

6.    VÝDAVKY 

Okrem odmeny za odborné právne služby naše faktúry budú obsahovať osobitne aj výdavky 

vynaložené priamo v súvislosti s poskytovaním odborných služieb TnUAD, pričom tieto 
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zahŕňajú náklady vynaložené priamo pri zastupovaní klienta v prospech klienta, ako aj ostatné 

výdavky. Výdavky zvyčajne neprekročia 3% z celkovej výšky odmeny za právne služby 

(okrem výdavkov na zahraničné pracovné cesty). 

7.    PLATOBNÉ PODMIENKY 

 Pokiaľ sa vzájomne nedohodneme inak, bude vyúčtovanie poskytované v pravidelných 

intervaloch raz za kalendárny mesiac. Hodinové sadzby a ani žiadne ďalšie vyššie uvedené 

sumy nezahŕňajú prípadnú daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude pripočítaná 

k fakturovanej sume s použitím platnej sadzby. Všetky faktúry budú splatné v EUR po ich 

prijatí TnUAD.  

8.    KONFLIKT ZÁUJMOV A DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

 Podpísaním a uzavretím tejto zmluvy TnUAD súhlasí s tým, že naši právnici sú oprávnení 

zastupovať ktoréhokoľvek iného klienta v akejkoľvek inej záležitosti (vrátane sporov, 

v ktorých záujmy iného klienta budú v rozpore so záujmami TnUAD alebo s ňou spriaznených 

spoločností, pokiaľ však tieto iné záležitosti nemajú žiadnu súvislosť s transakciami, v ktorých 

zastupujeme záujmy TnUAD). Práva a povinnosti našich právnikov sa budú za každých 

okolností riadiť slovenským Zákonom o advokácii a pravidlami Slovenskej advokátskej 

komory, vrátane pravidiel upravujúcich konflikt záujmov. Záväzok dodržiavať dôvernosť 

informácií sa vzťahuje na všetok náš personál pracujúci na transakciách pre TnUAD. 

 TnUAD súhlasí, že si môžeme zahrnúť meno a logo TnUAD do nášho referenčného zoznamu 

klientov alebo transakcií. Toto nebude považované za porušenie záväzku zachovávať 

dôvernosť informácií. 

9. UKONČENIE ZMLUVY 

Tak TnUAD, ako aj my môžeme ukončiť platnosť tohto zmluvného záväzku kedykoľvek po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

Súčasne s takou výpoveďou nám TnUAD zaplatí v plnej výške neuhradenú časť odmeny za už 

poskytnuté právne služby a vzniknuté náklady. 

*  *        *       * 

Veríme, že vyššie uvedená ponuka je pre Vás úplná a postačujúca. Bude nám potešením pracovať 

s Vami a veríme, že máme všetky potrebné skúsenosti, schopnosti a zdroje na úspešné poskytovanie 

právnych služieb TnUAD. 

Pre prípadné ďalšie informácie týkajúce sa vyššie uvedeného nás prosím kedykoľvek kontaktujte. 

Tešíme sa na bližšiu diskusiu o poskytovaní našich vyššie uvedených právnych služieb. 

S pozdravom, 

_______________________________ 

JUDr. Danica Birošová 

advokát 
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Tento návrh je prijatý, pričom bude tvoriť zmluvu medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne a spoločnosťou JUDr. Danica Birošová, uzatvorenú k vyššie uvedenému dátumu. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

_______________________________ 

Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

rektor  


