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ORACLE ACADEMY:  
ADVANCED COMPUTER SCIENCE - DOHODA 

 
DEFINÍCIE 
Pojmy „vy“, „váš", „vám" apod. označujú subjekt, ktorý spĺňa nižšie uvedené kritériá a pristúpil na túto 
Oracle Academy: Advanced Computer Science -dohodu  (predtým označovanú ako Oracle Academy: 
Advanced Computer Science & Business) (ďalej v texte označovaná len ako „Advanced“ alebo 
„dohoda") a objednal si programy Oracle, materiály Advanced a/alebo služby od Oracle Slovensko spol. s 
r.o., Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, 
odd. Sro, vložka č. 11027/B, IČO: 35690721 („Oracle“). Pojem „služby“ označuje vzdelávacie služby 
(vrátane materiálov Advanced), technickú podporu alebo iné služby poskytované podľa tejto dohody. 
Pojem „inštruktor“ označuje osobu, ktorá vám poskytuje výučbu z oblasti Advanced a ktorá preukázala 
skúsenosti a ovládanie Advanced úrovne výučby obsahu súvisiaceho s Oracle; tento pojem nezahŕňa 
osoby, ktoré sú vašimi inštruktormi/konzultantmi tretích strán. Pojem „fakulta“ znamená jednu z oblastí 
výučby (napr. informatika, technika). Pojem  “územie” znamená: Slovenská Republika. Pojem „výučba“ 
označuje konkrétnu výučbu inštruktora na fakulte, určenú pre študentov, ktorá je súčasťou vášho riadneho 
študijného programu podľa štandardného formátu výučby, ktorá využíva programy a/alebo materiály 
v súlade s touto dohodou. Pojem „študent“ označuje študenta zapísaného na kurz, ktorý je poskytovaný 
podľa podmienok v tejto dohode. Pojem „výučbové materiály“ označuje didaktické materiály dodávané 
spoločnosťou Oracle na výučbu, medzi ktoré môžu patriť: príručky výučby Advanced, výučbové 
prezentačné materiály Advanced, inštalačné skripty a dokumentácia. Pojem "študijné materiály" označuje 
jednu kópiu študijných materiálov Advanced distribuovaných spoločnosťou Oracle na použitie v 
súvislosti s príslušnou výučbou, ktorá môže zahŕňať pokyny pre študentov, referencie a dokumentáciu. 
Pojem „materiály“ označuje študijné materiály a výučbové materiály spoločne. Spoločnosť Oracle môže 
materiály dodať v elektronickej podobe na stiahnutie alebo vo forme „hard copy“ tak ako je určené 
spoločnosťou Oracle. Pojem „webová stránka “ označuje internetovú stránku založenú a prevádzkovanú 
spoločnosťou Oracle s ponukou Advanced, nachádzajúcu sa na adrese http://oai.oracle.com/index1.html. 
Informácie, materiály a dokumenty, ktoré sú v tejto dohode popísané ako nachádzajúce sa na webovej 
stránke Advanced, vám môže spoločnosť Oracle dodať priamo, ak bude stránka Advanced nedostupná. 
Pojem „programy“ označuje softvérové produkty spoločnosti Oracle, ktoré sú vo vlastníctve alebo 
distribúcii Oracle, ku ktorým získate licenciu podľa tejto dohody, programovú dokumentáciu a všetky 
aktualizácie programov získané prostredníctvom technickej podpory. Programy, ku ktorým máte licenciu 
podľa tejto dohody, sú uvedené na webovej stránke Advanced na adrese 
https://oai.oracle.com/en/acsb_programs.html a v sumári vašej objednávky, ktorý vám dodá Oracle.  
 
POKYNY K PONUKÁM ADVANCED 
Musíte:  
 

• byť akreditovanou (alebo samosprávnym odborom školstva registrovanou), neziskovou 
vzdelávacou inštitúciou, ktorej účasť na poskytovaní ponuky Advanced akceptuje spoločnosť 
Oracle.  

• integrovať programy a/alebo študijné materiály iba do študijného programu strednej školy alebo 
vysokej školy, a nie do akéhokoľvek študijného programu nadstavbového postgraduálneho 
vzdelávania.  

• rozvrhnúť výučbu tak, aby sa v ktoromkoľvek týždni odučilo maximálne 12 hodín výučby. 
Každý kurz musí trvať minimálne 8 týždňov.  

• pri výučbe odkazovať na používanie programov a materiálov.  
• zodpovedať za laboratórnu technickú podporu výučby.  
• realizovať všetky výučbové kurzy vo svojich priestoroch. Každý výučbový priestor musí mať 

zaregistrované konto člena Advanced.  
• poskytnúť Oracle platnú, jedinečnú emailovú adresu pre každé meno študenta pre uľahčenie 

doručenia elektronických verzií materiálov od Oracle, ak to prichádza do úvahy. 
 
 

 
UDELENÉ PRÁVA 
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Podľa podmienok tejto dohody môžete používať programy a získavať služby technickej podpory iba na 
výučbu v kurzoch; konkrétne takéto použitie vylučuje používanie na interné spracovávanie vašich dát. 
Vaše používanie je obmedzené na vyučovanie maximálne takého počtu študentov („dohodnutých 
používateľov“), aký je uvedený vo vašej objednávke prijatej spoločnosťou Oracle. „Dohodnutí 
používatelia" sú študenti, ktorí sú vami autorizovaní na používanie programov pri vyučovaní, bez ohľadu 
na počet študentov aktívne používajúcich tieto programy v ktoromkoľvek danom čase. Programy môžete 
kopírovať iba pre vaše licencované použitie na fakulte poskytujúcej výučbu príslušného kurzu. Môžete 
tiež vytvoriť jednu kópiu programu(ov) pre každého študenta na použitie pri výučbe. Zodpovedáte za to, 
že sa všetci študenti, ktorí získajú kópiu programov, (i) zaregistrujú ako členskí študenti na webovej 
stránke na adrese http://oai.oracle.com/pls/oai/!cgi.process_cmd?cmd=s_start, (ii) dajú súhlas s dohodou 
o študentskej licencii podľa pokynov na tejto webovej stránke a (iii) podpísanú dohodu odovzdajú 
inštruktorovi. Po zozbieraní všetkých dohôd od študentov príslušného kurzu ich zašlete na adresu 
uvedenú na stránkach členov na webovej adrese 
https://oai.oracle.com/pls/oai/!cgi2.process_cmd?cmd=contact.  
 
Ak obdržíte študijné materiály, môžete v súlade s podmienkami tejto dohody distribuovať jednu 
papierovú kópiu alebo elektronickú kópiu študijných materiálov (podľa toho, čo prichádza do úvahy) 
každému študentovi na vyučovaní iba pre potreby danej vyučovacej hodiny. Distribúcia študijných 
materiálov elektronickou cestou nie je dovolená. Príslušné študijné materiály môžete sťahovať iba priamo 
od Oracle. Ak je však predajňa vašich učebníc samostatnou entitou, môžete jej, napriek uvedenému, 
povoliť distribúciu jednej papierovej kópie študijných materiálov každému študentovi príslušnej 
vyučovacej hodiny (ak to prichádza do úvahy), za predpokladu, že zaručíte splnenie podmienok tejto 
dohody vašou predajňou učebníc.   
 
Ak obdržíte výučbové materiály, v súlade s podmienkami tejto dohody smiete distribuovať jednu 
papierovú kópiu výučbových materiálov vyučujúcemu na príslušnej vyučovacej hodine iba s cieľom 
odučiť danú vyučovaciu hodinu, alebo inštruovať iných vyučujúcich o spôsobe výučby. Oracle môže 
podľa vlastného uváženia ukončiť poskytovanie podpory pre učebné osnovy. 
 
Bez ohľadu na akúkoľvek opačnú formuláciu v predchádzajúcich dvoch odsekoch, v prípade (a počas 
trvania daného obdobia), že máte aj aktuálnu a platnú dohodu Oracle Academy: Introduction to Computer 
Science & Business (Úvod do informatiky a IT podnikania) a/alebo Oracle Academy: Enterprise Business 
Applications & Processes (Podnikové aplikácie a procesy) so spoločnosťou Oracle, môžete tiež 
s písomným súhlasom Oracle používať študijné materiály Oracle Academy: Introduction to Computer 
Science a/alebo Oracle Academy: Enterprise Business Applications & Processes ako doplnenie výučby 
Advanced podľa podmienok tejto dohody (dohôd). 
 
Minimálne systémové požiadavky na používanie takýchto materiálov určených pre študentov a učiteľov 
sú uvedené na  https://oai.oracle.com/en/system_requirements.html#curriculum. 
 
Právo používať programy budete mať výhradne za účelom poskytovania služieb spojených s diaľkovým 
štúdiom a to za predpokladu, že (i) tieto programy sprístupníte len bezpečným spôsobom študentom 
zapísaným v ponuke (ktorá je súčasťou diplomu alebo programu na udelenie akademickej hodnosti); a (ii) 
práva udelené podľa tejto dohody sa obmedzujú len na činnosti spojené s používaním študentmi 
diaľkového štúdia nachádzajúcimi sa na danom území. Akékoľvek učebné osnovy získané 
prostredníctvom Akadémie Oracle pre účely výučby diaľkového štúdia podliehajú distribučným 
obmedzeniam uvedeným v časti Udelené práva. Šírenie certifikačných kódov s potvrdením nie je 
povolené cez miesto konania diaľkového štúdia a tieto kódy musia byť šírené oddelene.  
  
Spoločnosť Oracle nie je povinná vám poskytnúť žiadnu podporu pri používaní programu Oracle. 
Akákoľvek dohoda medzi vami a vašimi študentmi súvisiaca s programom ich v prípade takejto podpory 
odkáže na vašu osobu. Oracle nebude mať žiadne záväzky voči vám alebo akejkoľvek tretej strane 
spojené s nárokmi vyplývajúcimi z vami poskytovaných služieb pri používaní programu.  
 
Oracle University Knowledge Center Academy Passport Service: je definované ako webové 
vzdelávacie prostredie prevádzkované Oracle, ktoré na požiadanie poskytuje prístup k limitovanému 
obsahu podskupín Oracle University tréningových kurzov prístupných na web stránke vzdelávacieho 
centra („Povolenie“). Oracle University Knowledge Center Academy Passport Service je prístupné na 
http://www.oracle.com/education/oukc/, a je vám dostupné za podmienok tejto dohody a Pravidiel Oracle 
University´s Online Hosting Access, ktoré sa nachádzajú na 



SKSK35HC 
OA_Advanced_Global _2010.10.doc 
 

3

http://www.oracle.com/education/oukc/hosting_policies.html a ktoré môžu byť čas od času aktualizované 
bez toho, aby vám to bolo oznámené. Online Kurzy a Povolenia sú sprístupnené na základe členstva. 
V prípade, že akékoľvek programy Oracle sú sprístupnené pre stiahnutie ako časť služby, potom použitie 
týchto programov podlieha podmienkam tejto dohody. Ak získate Oracle University Knowledge Center 
Academy Passport Service, doba trvania je jeden rok od dňa účinnosti vašej objednávky. BEZ OHĽADU 
NA ČOKOĽVEK V ROZPORE S VAŠOU DOHODOU, ORACLE NEGARANTUJE, ŽE 
ORACLE UNIVERSITY KNOWLEDGE CENTER SERVICE BUDE POSKYTOVANÁ 
NEPRERUŠENE ALEBO BEZ CHÝB. 
 
VLASTNÍCTVO A OBMEDZENIA 
Spoločnosť Oracle alebo jeho poskytovatelia licencií si zachovávajú všetky vlastnícke práva alebo 
práva duševného vlastníctva k programom. Spoločnosť Oracle si zachováva všetky vlastnícke práva 
a práva na duševné vlastníctvo k čomukoľvek vytvorenému spoločnosťou Oracle a dodanému vám podľa 
podmienok tejto dohody v súvislosti s využitím týchto služieb.  
 
Technológia tretích strán, ktorá môže byť vhodná alebo nevyhnutná pre použitie s niektorými 
programami Oracle, je špecifikovaná v programovej dokumentácii. Táto technológia tretích strán je vám 
licencovaná na základe podmienok licenčnej zmluvy na technológiu tretích strán určenej v programovej 
dokumentácii a nie na základe podmienok tejto dohody.  
 
Nemôžete: 

• odstraňovať ani meniť akékoľvek označenia programov, akékoľvek oznámenie o vlastníckych 
právach Oracle alebo jeho poskytovateľov licencií alebo meniť akékoľvek elektronické verzie 
materiálov;  

• sprístupňovať programy alebo materiály, poskytnuté v súvislosti s týmito službami, akýmkoľvek 
spôsobom akejkoľvek tretej strane pre použitie akoukoľvek treťou stranou v obchodných 
operáciách tretej strany (pokiaľ takýto prístup nie je výslovne povolený pre konkrétne 
programové licencie alebo materiály vami získané);  

• uskutočňovať ani povoľovať spätnú analýzu (s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom na 
účely kompatibility systémov), dekonštruovanie kódu alebo dekompiláciu programov 
(predchádzajúci zákaz zahŕňa, nie však iba, preskúmanie dátových štruktúr alebo podobných 
materiálov vytvorených programami); alebo 

• zverejňovať výsledky akéhokoľvek benchmarkového testu programov bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti Oracle.  

 
TECHNICKÁ PODPORA 
Spoločnosť Oracle poskytne technickú podporu k programom v súlade s aktuálnymi pravidlami 
technickej podpory Oracle, ktorých zmena je vyhradená. Aktuálnu verziu pravidiel technickej podpory si 
môžete prečítať na adrese https://oai.oracle.com/en/help.html#support.  
 
Ďalej, Oracle vám poskytne technickú podporu pre proces elektronickej dodávky materiálov Student Kit 
počas platnosti (ak to prichádza do úvahy). Táto podpora bude poskytovaná elektronickou poštou 
a detailnejšie informácie o podpore môžete získať na http://oia.oracle.com/en/help.html#support.   
 
DORUČENIE PROGRAMU 
Môžete získať prístup a elektronicky si stiahnuť na vaše umiestnenie určité programy navštívením 
webovej stránky E-Doručovania na http://edelivery.oracle.com. Za predpokladu, že máte licencovanú 
podporu na príslušný program(y), môžete pokračovať v sťahovaní softvéru a príslušnej programovej 
dokumentácie pre tento program(y). Prosím buďte si vedomý, že nie všetky programy sú prístupné na 
všetkých kombináciách hardvéru/operačného systému. Pre prístupnosť bežného programu si prosím 
pozrite webovú stránku elektronického doručovania špecifikovanú vyššie. Beriete na vedomie, že Oracle 
nemá žiadne ďalšie záväzky k doručovaniu programu na základe tejto dohody, elektronickému alebo 
inému. Zodpovedáte za inštaláciu programov.  
 
POPLATKY A DANE 
Poplatok (poplatky) za pristúpenie k tejto dohode sa bude(ú) rovnať poplatku (poplatkom) 
uvedenému(ým) na webovej stránke https://academy.oracle.com/pages/academy_pricing.html  a na 
vašom sumári objednávok dodaných spoločnosťou Oracle. Všetky objednávky musia býť zadané 
prostredníctvom webových stránok a dokumentácia objednávky musí býť spoločnosti Oracle zaslaná 
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v súlade s pokynmi vytlačenými na stránke sumáru objednávky. Pre spracovanie objednávky budú 
prípadne požadované aj informácie o platbe (spôsob platby a podrobnosti – ako je číslo objednávky). 
 
Všetky poplatky určené spoločnosti Oracle sú splatné do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Všetky 
poplatky stanovené podľe tejto dohody sú neodvolateľné a uhradené čiastky sú nevratné. Súhlasíte, že 
uhradíte všetky dane z predaja, z pridanej hodnoty alebo iné podobné dane, ktoré bude musieť spoločnosť 
Oracle na základe platných zákonov zaplatiť v súvislosti s vami objednanými programami a/alebo 
službami, s výnimkou prípadov predloženia príslušného potvrdenia o oslobodení od dane. V týchto 
poplatkoch nie sú zahrnuté náklady na doručenie a môžu vám byť doúčtované. Po spracovaní objednávky 
spoločnosťou Oracle k nej už nemožno pridať žiadny produkt ani žiadny z produktov nemôže byť 
zmenený, s výnimkou prípadov, keď toto spoločnost Oracle povolí. Žiadne programy alebo materiály 
nemôžete vrátiť ani vymeniť. 
 
Nemáte právo účtovať študentom samostatné poplatky za zaradenie do kurzu, s výnimkou prípadov, keď 
je tento poplatok súčasťou bežného školného (ročného alebo semestrového).  
 
ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT 
Podľa podmienok tejto dohody musíte viesť účtovné záznamy týkajúce sa poskytovania výučby. Po 
písomnej žiadosti 45 dní vopred smieme vykonať audit vašej výučby a vášho používania programov, 
služieb a materiálov získaných vami v súlade s touto dohodou. Zaväzujete sa spolupracovať s nami na 
takomto audite a poskytnúť nám primeranú súčinnosť a prístup k informáciám. Zaväzujete sa do 30 dní 
od písomného upovedomenia uhradiť všetky neuhradené poplatky. Ak ich nezaplatíte, spoločnosť Oracle 
vám môže ihneď ukončiť podporu, platnosť licencií a tejto dohody. Oracle nezodpovedá za akékoľvek 
výdavky, ktoré Vám vzniknú z dôvodu spolupráce pri vykonaní auditu.  
 
PLATNOSŤ A UKONČENIE  DOHODY  
Táto dohoda vstúpi do platnosti po jej podpísaní vami a akceptovaní spoločnosťou Oracle, a bude účinná 
po dobu jedného roka so začiatkom v deň nadobudnutia účinnosti tejto dohody (ďalej len „platnosť“), 
s výnimkou prípadov uvedeného predčasného ukončenia.  
 
Platnosť všetkých licencií k programom, materiálom a službám podľa tejto dohody bude automaticky 
ukončená zároveň s ukončením alebo vypršaním tejto dohody, pokiaľ jej platnosť nebude obnovená 
vzájomnou dohodou strán. Na základe súhlasu spoločnosti Oracle môžete túto dohodu obnoviť na ďalšie, 
nasledujúce obdobie členstva. Poplatky za takéto ďalšie obdobie členstva budú podliehať podmienkam 
spoločnosti Oracle, platným v čase obnovenia. Ak v uvedenom časovom termíne nezaplatíte príslušné 
poplatky za obnovenie, Oracle vám môže licencie a podporu ukončiť a platnosť tejto dohody sa 
automaticky ukončí.  
 
Ktorákoľvek zmluvná strana môže ukončiť platnosť tejto dohody pre jej nevýhodnosť kedykoľvek po 
písomnom upovedomení 90 dní vopred. Okrem toho môže každá strana ukončiť túto dohodu písomnou 
výpoveďou z dôvodov porušovania ustanovení tejto dohody. 
 
Po vypršaní alebo ukončení tejto dohody sa skončí platnosť všetkých vašich práv na používanie a/alebo 
distribúciu programov, materiálov a služieb, poskytnutých podľa tejto dohody a vy ste povinní do 30 dní 
uhradiť všetky čiastky, ktoré vznikli pred ukončením tejto dohody, aj zatiaľ neuhradené čiastky za 
objednané programy alebo materiály a/alebo služby obdržané na základe tejto dohody vrátane príslušných 
daní alebo ďalších nákladov.  
 
Bez ohľadu na akúkoľvek opačnú formuláciu v tejto časti môžete bezplatne používať všetky materiály, 
ktoré ste predtým získali od spoločnosti Oracle, pod podmienkou, že sú tieto materiály poskytované 
spoločnosťou Oracle na rovnakú výučbu počas trvania platnosti tejto dohody a sú k dispozícii na 
stiahnutie na webovej stránke.  
 
Súhlasíte, že ak porušíte túto dohodu, nebudete môcť využívať tyto programy, materiály ani objednané 
služby. Ustanovenia, ktoré ostávajú v platnosti aj po ukončení dohody, sú predovšetkým tie, ktoré súvisia 
s obmedzením zodpovednosti, platbami, a ďalej tie, ktorých povaha ich k zachovaniu platnosti 
predurčuje. Po vypršaní alebo ukončení dohody buď vrátite nebo zničíte všetky materiály, ktoré vám boli 
na základe tejto dohody poskytnuté.  
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Spoločnosť Oracle si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zrevidovať ponuku alebo zmeniť 
štruktúru poplatkov ponuky oznámením, ktoré vám bude poskytnuté nie menej ako 30  vopred.  
 
ZÁRUKY A ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI 
SPOLOČNOSŤ ORACLE POSKYTUJE PROGRAMY, MATERIÁLY A SLUŽBY V DANOM 
STAVE BEZ ZÁRUKY. ORACLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK, 
EXPLICITNÝCH AJ IMPLICITNÝCH, VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK 
PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL.  
 
V MENE ORACLE NESMIETE DÁVAŤ ŽIADNU ZÁRUKU. 
 
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
ŽIADNA ZO ZMLUVNÝCH STRÁN NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK 
NEPRIAMU, NÁHODNÚ, VÝNIMOČNÚ, TRESTNOPRÁVNU ALEBO NÁSLEDNÚ ŠKODU, 
ANI AKÚKOĽVEK STRATU ZISKOV, TRŽIEB, DÁT ALEBO POUŽÍVANIA DÁT. 
MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ORACLE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY 
V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO DOHODOU ALEBO VAŠOU 
OBJEDNÁVKOU, V DÔSLEDKU ZMLUVNOM ALEBO TRESTNOPRÁVNOM, ALEBO 
INOM, BUDE OBMEDZENÁ NA CELKOVÝ OBJEM POPLATKOV, KTORÉ STE PODĽA 
TEJTO DOHODY SPOLOČNOSTI ORACLE ZAPLATILI.  
 
DôVERNOSŤ 
Zmluvné strany si môžu navzájom poskytovať informácie, ktoré sú dôverné („dôverné informácie“). Obe 
zmluvné strany sa zaväzujú, že zverejnia iba tie informácie, ktoré sú vyžadované pre účely splnenia 
záväzkov podľa tejto dohody. Dôverné informácie budú limitované na podmienky tejto dohody, materiály 
a všetky informácie jasne označené ako dôverné.  
 
Dôverné informácie nebudú zahŕňať informácie, ktoré: (a) sú alebo sa stanú súčasťou verejnej sféry bez 
pričinenia alebo nedbalosti druhej zmluvnej strany; (b) boli v zákonnom vlastníctve druhej zmluvnej 
strany pred odtajnením a druhá zmluvná strana ich nezískala priamo ani nepriamo od odtajujúcej strany; 
(c) sú zákonne odtajnené druhej zmluvnej strane treťou osobou bez obmedzenia odtajnenia; (d) sú 
nezávisle vyvodené; alebo (e) sú odtajnené zákonným postupom.  
 
Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať dôverné informácie druhej strany v tajnosti po dobu troch rokov od 
dátumu vyzradenia druhej strane. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú odtajovať dôverné informácie iba tým 
zamestnancom alebo zástupcom, ktorých povinnosťou je ich ochrana pred neautorizovaným vyzradením. 
Žiadnej zo zmluvných strán nebude nič brániť v odtajnení podmienok alebo cenových podmienok tejto 
dohody alebo objednávok zadaných na základe tejto dohody v rámci akéhokoľvek súdneho konania 
vyplývajúceho alebo súvisiaceho s touto dohodou, ani v odtajnení týchto dôverných informácií štátnemu 
alebo vládnemu orgánu v prípade zákonnej potreby.  
 
POUŽÍVANIE OCHRANNÝCH ZNÁMOK ORACLE 
Spoločnosť Oracle vám zaručuje neexkluzívne, neprenosné právo na používanie loga Oracle Academy 
počas doby platnosti tejto dohody na vašich marketingových materiáloch iba na propagáciu výučby 
v spojení s ostatnými vašimi ponukami výučby. Vaše používanie loga Oracle Academy musí striktne 
rešpektovať pokyny Oracle Academy Logo Guidelines uvedené na adrese 
http://oai.oracle.com/docs/MEMBERFACULTYDOWNLOADLOGOS/OAI_Guidelines.pdf. Logo 
Oracle Academy nesmiete používať spôsobom, ktorý by nesprávne interpretoval váš vzťah so 
spoločnosťou Oracle, alebo bol inak zavádzajúci, alebo ktorý by Oracle zobrazoval v negatívnej 
súvislosti. Všetky produkty a služby v súvislosti, v ktorej logo Oracle Academy používate, musia 
dodržiavať štandardy kvality spoločnosti Oracle a spĺňať alebo prevyšovať priemyselné normy. Budete so 
spoločnosťou Oracle spolupracovať a umožníte jej dohliadať na vaše používanie loga Oracle Academy 
a dodržiavanie štandardov kvality Oracle. Ak spoločnosť Oracle podľa vlastného uváženia rozhodne, že 
vaše používanie loga Oracle Academy nie je v súlade s touto dohodou, bezodkladne zmeníte alebo 
ukončíte vaše používanie loga Oracle Academy podľa pokynov Oracle. Spoločnosť Oracle môže logo 
Oracle Academy a pokyny Oracle Academy Logo Guidelines zmeniť a vy musíte po príslušnom 
oznámení od Oracle neodkladne zmeniť vaše používanie loga tak, aby súhlasilo s akoukoľvek zmenou 
loga Oracle Academy alebo pokynov Oracle Academy Logo Guidelines. Dávate na známosť, že nemáte 
v súvislosti s ochrannými známkami Oracle garantované žiadne práva okrem tých, ktoré sú explicitne 
uvedené v tejto dohode, a zaväzujete sa, že akékoľvek vaše použitie loga Oracle Academy bude iba na 
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prospech spoločnosti Oracle. Zaväzujete sa poskytnúť príslušnú pomoc spoločnosti Oracle v súvislosti 
s ochranou a súdnymi procesmi na ochranu ochranných známok Oracle. Zaväzujete sa nepoužívať 
ochranné známky Oracle alebo potenciálne zavádzajúce variácie ochranných známok Oracle (vrátane 
„Ora“) ako súčasť akejkoľvek vašej ochrannej známky, názvov produktov, služieb, spoločností alebo 
internetových adries. Zaväzujete sa odškodniť spoločnosť Oracle za akékoľvek straty, zodpovednosť, 
škody, náklady alebo výdavky (vrátane výdavkov na právne zastupovanie) vyplývajúce z akejkoľvek 
žaloby vznesenej voči Oracle v dôsledku vášho používania loga Oracle Academy, ak takáto žaloba súvisí 
s vašou činnosťou, produktmi alebo službami. Bez ohľadu na uvedené nebudete mať povinnosť 
odškodniť Oracle v súvislosti so žalobou na porušenie ochrannej známky alebo autorských práv na 
základe vášho používania loga Oracle Academy v súlade s výslovným súhlasom uvedeným v tejto 
dohode.  
 
EXPORT 
Na programy sa vzťahujú právne predpisy Spojených štátov pre export a ďalšie príslušné zákony SR 
upravujúce vývoz a dovoz. Súhlasíte, že sa budete riadiť týmito zákonmi a obmedzeniami vzťahujúcimi 
sa na užívanie programov (vrátane technických údajov) a služieb poskytnutými na základe tejto dohody 
(vrátane priameho i nepriameho vývozu). Zaväzujete sa, že nebudete exportovať akékoľvek údaje, 
informácie, programy alebo výsledky služieb (ani žiaden ich priamy produkt) spôsobom priamo alebo 
nepriamo porušujúcim tieto zákony, ani že ich nebudete používať na akýkoľvek účel zakázaný týmito 
zákonmi, vrátane (nielen) šírenia jadrových, chemických alebo biologických zbraní, alebo vývoja 
raketovej technológie.  
 
MLČANLIVOSŤ 
Spoločnosť Oracle je oprávnená získavať od vás určité informácie v súvislosti s vašou registráciou, 
a poskytovaním Oracle,  pre určité produkty a služby vrátane určitých informácií, ktoré vám boli 
poskytnuté a ktoré sa týkajú vašich študentov. Spoločnosť Oracle je viazaná Pravidlami Mlčanlivosti 
Oracle, ktorých aktuálna verzia sa nachádza na http://www.oracle.com/html/privacy.html. Zodpovedáte 
za získanie akýchkoľvek nevyhnutných súhlasov vašich študentov v súvislosti s informáciami, ktoré boli 
poskytnuté Vami spoločnosti Oracle v súvislosti s touto dohodou.  
 
Tieto podmienky sa nahrádzajú podmienkami zhodnými s účelom a zámerom tejto dohody. 
 
ÚPLNÁ DOHODA 
Súhlasíte s tým, že táto dohoda a informácie v nej explicitne zahrnuté odvolávkou  (vrátane odvolávok na 
informácie, ktoré sú na URL alebo v označených zásadách) spolu s príslušným objednávkovým 
dokumentom  predstavujú úplnú zmluvu pre programy, materiály a služby vami objednané a že táto 
dohoda nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody alebo dojednania, či ústne alebo písomné, 
vzťahujúce sa k týmto programom a/alebo službám. Ak sa zistí neplatnosť alebo nevymožiteľnosť 
akejkoľvek podmienky tejto dohody, ostávajúce ustanovenia zostanú v platnosti. Vyslovene sa vyjadruje 
súhlas s tým, že podmienky tejto dohody a a akéhokoľvek príslušného objednávkového dokumentu budú 
mať prednosť pred podmienkami uvedenými v akejkoľvek nákupnej objednávke alebo inom 
objednávkovom doklade nepochádzajúcom od Oracle a žiadne podmienky uvedené v takejto nákupnej 
objednávke alebo inom objednávkovom doklade nepochádzajúcom od Oracle nebudú pre objednané 
programy a/alebo služby platiť. Túto dohodu a objednávkové dokumenty nemožno upravovať a práva 
a obmedzenia nemožno meniť ani sa ich vzdať inak než písomne s podpisom alebo akceptovaním on-line 
prostredníctvom webovej stránky autorizovanými zástupcami vás a Oracle. Všetky upovedomenia 
potrebné podľa tejto dohody budú druhej zmluvnej strane doručené písomne.  
 
VŠEOBECNÉ 
Vo všetkých súvislostiach s touto dohodou budete konať ako nezávislá zmluvná strana. Žiadna zmluvná 
strana nebude vytvárať zdanie, že má akúkoľvek právomoc preberať alebo vytvárať akékoľvek záväzky, 
explicitné či implicitné, v mene druhej strany, ani nebude zastupovať druhú zmluvnú stranu ako agent, 
zamestnanec, užívateľ licencie, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Vzťah medzi zmluvnými stranami 
nie je exkluzívny.  
 
Súhlasíte s možným zverejnením vašej účasti v ponuke spoločnosťou Oracle. To môže zahŕňať (nielen) 
detaily o vašej participácii na ponuke. 
 

1. Ak Ministerstvo školstva (MŠ) alebo jemu zodpovedajúca organizácia vášho štátu, ktorá má 
nad vami právomoc, podpísalo so spoločnosťou Oracle rámcovú dohodu (ďalej len „Rámcovú 
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dohodu“) a vy ste uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Rámcovej dohode, majú ustanovenia tejto 
Rámcovej dohody v čase jej platnosti v prípade rozporu s ustanoveniami tejto zmluvy vyššiu 
platnosť. Týmto súhlasíte, že ste si preverili ustanovenia takejto Rámcovej dohody a súhlasíte, 
že ustanovenia Rámcovej dohody menia tie ustanovenia tejto zmluvy, s ktorými sú v rozpore, a 
to vo svojej plnej miere a účinnosti. 
 

2. Táto dohoda sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom strany sa podľa § 262 
Obchodného zákonníka dohodli, že táto dohoda sa riadi Obchodným zákonníkom a v prípade 
akéhokoľvek súdneho sporu týkajúceho sa tejto dohody ste sa vy a Oracle dohodli podriadiť sa 
výlučnej súdnej právomoci súdov v Slovenskej republike podľa sídla spoločnosti Oracle.  

 
3. Ak máte nejaký spor so spoločnosťou Oracle, alebo ak sa stanete subjektom konkurzného 

alebo iného podobného konania, bezodkladne zašlete písomné oznámenie o tejto skutočnosti na 
adresu:  Oracle Slovensko spol. s r.o., Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/A, 821 04 
Bratislava. 

 
4. Žiadne práva vyplývajúce z tejto dohody alebo podiel v nich nesmiete previesť, poskytnúť 

alebo inak presúvať inému jednotlivcovi alebo subjektu.  
 

5. S výnimkou prípadov neuhradenia platby alebo porušenia vlastníckych práv Oracle nemôže 
žiadna zo zmluvných strán vzniesť žiadnu žalobu, bez ohľadu na jej formu, vyplývajúcu alebo 
súvisiacu s touto dohodou, viac než dva roky po uskutočnení príčiny žaloby.  

 
6. Na túto dohodu ani na objednávky podané na jej základe sa nevzťahuje Zákon o jednotných 

počítačových informačných transakciách (The Uniform Computer Information Transactions 
Act). Beriete na vedomie, že obchodní partneri spoločnosti Oracle, vrátane akejkoľvek tretej 
strany – spoločnosti, ktorú si zvolíte pre poskytovanie hostingových služieb, sú subjektami 
nezávislými na spoločnosti Oracle a nie sú zástupcami spoločnosti Oracle. Spoločnosť Oracle 
nenesie zodpovednosť za, ani nie je viazaná akýmkoľvek úkonom takéhoto obchodného 
partnera, s výnimkou prípadov, keď takýto  obchodný partner poskytuje služby ako 
subdodávateľ spoločnosti Oracle pre predmet objednaný na základe tejto dohody. 

 
 

 
Za partnera:  Za Oracle Slovensko spol. s r. o.:  
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