
Z M L U V A O D I E L O 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v platnom znení 

medzi 

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o. (V.A.J.A.K. s.r.o.), 
sídlo: Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín 
zastúpenou riaditeľom p. PhDr. Jaroslavom Sámelom 
tel. kontakt: 032/7430 721 
IČO 36333166, DIČ 2021790012 
bankové spojenie Tatrabanka a.s., 
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2880 0766 
(ďalej len „dodávateľ") 

a 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) 
sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
zastúpenou: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
tel. kontakt: 032/7400 111 
IČO 31118259, DIČ 2021376368 
Zriadená zo zákona NRSR č. 155/1997 Z. z. zo dňa 15. mája 1997 v znení zákona NRSR 
č. 209/2002 Z. z. zo dňa 5. apríla 2002. 
(ďalej len „objednávateľ") 

(ďalej len „zmluvné strany") 

uzatvárajú v zmysle platných zákonov túto zmluvu: 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vypracovať a dodať analýzu 10 
akreditovaných študijných programov na súčastiach TnUAD v Trenčíne pre projekt 
„Otvorené vzdelávanie na TnUAD v Trenčíne identifikátor 2013091911886210", 
pričom sa objednávateľ zaväzuje za riadne vypracovanú analýzu dodávateľovi v rozsahu a 
spôsobom podľa tejto zmluvy dohodnutú odmenu. 

2. Predmetom analýzy sú v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 458/2012, ktorá udáva minimálne 
nároky hlavne: 

a) Identifikácia bariér v procese prijímacieho konania uchádzača so špecifickými 
potrebami (SP); 

b) Identifikácia bariér v procese štúdia uchádzača so špecifickými potrebami; 
c) Posúdenie vhodnosti študijných programov pre uplatnenie študenta so 

špecifickými potrebami na trhu práce; 
d) Posúdenie vhodnosti štúdia uchádzača so špecifickými potrebami vo 

vytypovaných študijných programoch; 
e) Vytypovanie pomôcok nevyhnutných ku štúdiu študenta so špecifickými 

potrebami; 
f) Vypracovanie rozpočtu na obstaranie pomôcok. 

3. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi: 
a) Analýzu minimálne 10 študijných programov; 



b) Zoznam študijných programov a vhodnosť pre jednotlivé druhy postihnutia; 
c) Zoznam nevyhnutných študijných pomôcok, zoradených podľa študijných 

programov so zreteľom na jednotlivé druhy postihnutia; 
d) Vypracovanie rozpočtu a zoznamu potencionálnych dodávateľov na 

nevyhnutné študijné pomôcky. 

II. Termín, miesto a spôsob plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy objednávateľovi do 15. 08. 2014. 
2. Dodávateľ doručí objednávateľovi predmet zmluvy v tlačenej forme v 3 vyhotoveniach a 1 

vyhotovenie v elektronickej forme. 
3. Dodávateľ doručí predmet zmluvy na adresu sídla objednávateľa. 
4. Odberateľ prevezme od dodávateľa výhradne predmet zmluvy kompletný bez zjavných vád 

a nedostatkov. V prípade, že predmet bude obsahovať vady, bude vrátený na dopracovanie 
Dodávateľovi. 

III. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za celkový objem plnenia predmetu zmluvy je stanovená na 3.500,- eur s DPH. 
2. Dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru po odovzdaní predmetu zmluvy podľa 

51.1. ods. 3 tejto zmluvy. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu so splatnosťou 
v lehote do 30 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra sa považuje za 
uhradenú dňom pripísania dlžnej čiastky na účet dodávateľa. 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Poskytovatel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí dotácie MSVVaS SR k príslušnému projektu, a to oprávnenými 
osobami, ktorými sú najmä poskytovatel' dotácie a ním poverené osoby, Najvyšší 
kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby 
prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov 
právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon 
a pod.). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti 
z tejto zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré sa prípadne vyskytnú pri plnení tejto 
Zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne zmierom. Pokiaľ sa týmto 
prednostným spôsobom nepodarí vyriešiť daný spor, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť ho 
súdnou cestou prostredníctvom príslušného súdu podľa zákonov platných v Slovenskej 
republike. 



5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jedno vyhotovenie. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva o poskytovaní služieb podlieha 
zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v aktuálnom znení. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu 
porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu 
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, 
ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. 

V Trenčíne o 1 ^ Of.OÍf. 101 ij 

PhDr. Jaroslav i»ailltíia— 
konateľ V.A.J.A.K. s.r.o. 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor TnUAD 


