
DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

názov: 365.nadácia
právna forma: nadácia
registrovaná: Register nadácii vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné

číslo: 203/Na-2002/884
sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 42127912
bankové spojenie: SK2065000000000020290260
konajúca prostredníctvom: Mgr. Hana Tarabová, správca
(ďalej len „Darca“)

a

Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Štatutárny orgán: Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - rektor
Organizačná zložka: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v

Bratislave, Radlinského ul. č. 9, 812 37 Bratislava
Zastúpený: prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - dekan
IČO: 00 397 687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255
Bankové spojenie: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Zapísaný v: Slovenská technická univerzita v Bratislave bola zriadená v zmysle zákona o vysokých
školách č. 131/2002 Z.z.
(ďalej len „obdarovaný“)

(ďalej Darca a Obdarovaný spolu len „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj „Zmluvná strana“)

Článok I
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je bezplatné prenechanie nižšie definovaného Daru Darcom
Obdarovanému na nižšie definovaný Účel, a to na základe rozhodnutia oprávneného orgánu Darcu.

1.2 Predmetom daru sú peňažné prostriedky vo výške 2 000 € (slovom dve tisíc  eur) (ďalej len
„Dar“).

1.3 Obdarovaný Dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti, ktoré mu zo Zmluvy
vyplývajú.

Článok II
Spôsob prenechania Daru



2.1 Darca prenechá Obdarovanému Dar prevodom peňažných prostriedkov, ktoré sú Darom, v
prospech účtu Obdarovaného uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, a to do 30 dní od podpisu Zmluvy
oboma Zmluvnými stranami.

Článok III
Účelová a časová viazanosť použitia Daru

3.1 Obdarovaný je povinný použiť Dar v súlade s verejnoprospešným účelom, na podporu
ktorého je Darca ako nadácia zriadený, a to konkrétne v súlade s Účelom, na ktorý Darca Dar
Obdarovanému poskytuje podľa bodu 3.2 Zmluvy, a to do 31.12.2021.(ďalej len „Doba použitia“).

3.1.1 Darca poskytuje Dar Obdarovanému na účel úhrady nákladov spojených s realizáciou študentskej
vedeckej konferencie pod názvom "Chémia a technológie pre život" na Fakulte chemickej a
potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Projekt je bližšie
špecifikovaný v prílohe Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. (ďalej len „Účel“). Zmluvné strany
sa ďalej dohodli na nasledovnom:

a) obdarovaný sa zaväzuje uvádzať názov a logo 365.bank na stránkach študentskej vedeckej
konferencie, v elektronickom zborníku príspevkov, v elektronických propagačných
materiáloch ("leták"), na sociálnych sieťach študentskej vedeckej konferencie a FCHPT STU

b) obdarovaný sa zaväzuje, že v prípade záujmu darcu umožní zverejnenie PR príspevku darcu
na fakultných sociálnych sieťach.

3.2 V prípade, že Darca poskytuje Dar resp. jeho časť Obdarovanému prevodom z účtu č.
SK0665000000190020290260, t.j. z prostriedkov podielu zaplatenej dane, ktorý bol Darcovi poukázaný

ako prijímateľovi podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), je Darca oprávnený prenechať a Obdarovaný povinný použiť Dar
resp. túto jeho časť len na účely uvedené v § 50 ods. 5 a ods. 11 posledné dve vety Zákona o dani z
príjmov, a to v lehote uvedenej v § 50 ods. 10 a 11 Zákona o dani z príjmov, avšak v súlade s Účelom a
Dobou použitia podľa tejto Zmluvy.

3.3 Obdarovaný sa zaväzuje preukázať Darcovi presný spôsob (vrátane účelu a času) použitia
Daru do 15.01.2022, a to písomným prehľadom výdavkov a kópiami účtovných dokladov, prípadne aj
kópiami zmlúv resp. dohôd, písomnou správou, fotodokumentáciou a pod.

3.4 Obdarovaný sa zaväzuje preukázať Darcovi presný spôsob použitia Daru kedykoľvek na
požiadanie Darcu spôsobom určeným Darcom, a to bez zbytočného odkladu. Darca je oprávnený
vykonať u Obdarovaného kontrolu, či bol Dar Obdarovaným použitý v súlade so Zmluvou, a to najmä
nahliadnutím do účtovných záznamov, osobnou účasťou na aktivitách a podujatiach, na ktoré je Dar
použitý, osobnou návštevou u Obdarovaného resp. v priestoroch, v ktorých je Dar použitý, a pod.
Obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly Darcovi umožniť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

3.5 V prípade, že Obdarovaný nepoužije Dar a/alebo ktorejkoľvek jeho časť v súlade so Zmluvou,
alebo hodnoverne nepreukáže Darcovi v súlade so Zmluvou spôsob použitia Daru a/alebo ktorejkoľvek
jeho časť, je Obdarovaný povinný poskytnutý Dar Darcovi bezodkladne vrátiť, a to najneskôr do 15 dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy Darcu na vrátenie Daru v celom rozsahu. Ak sú predmetom Daru
peňažné prostriedky, Obdarovaný Dar vráti formou bezhotovostného prevodu na účet Darcu
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak sa Obdarovaný dostane do omeškania s vrátením
Daru, Darca je oprávnený požadovať od Obdarovaného úrok z omeškania v zákonnej výške zo sumy
peňažných prostriedkov, ktoré sú predmetom Daru, a to za každý deň omeškania až do zaplatenia.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

4.1 Akákoľvek zmena tejto Zmluvy je možná len dohodou Zmluvných strán formou číslovaných
dodatkov k tejto Zmluve, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak. Kontaktné údaje Zmluvných strán
uvedené v záhlaví Zmluvy je možné meniť bez potreby dodatku k tejto Zmluve, na základe písomného
oznámenia dotknutej Zmluvnej strany doručeného druhej Zmluvnej strane.



4.2 Osoby, ktoré podpisujú túto Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvnej
strany a túto Zmluvnú stranu zaväzovať.

4.3 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej
poštou Zmluvnou stranou na adresu sídla/bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v
záhlaví tejto Zmluvy. Za deň doručenia sa považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti Zmluvnou
stranou.

4.4 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú zákonom č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi Zmluvnými stranami.

4.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých je jeden určený pre Darcu a tri pre
Obdarovaného.

4.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Zmluvy
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

Bratislava, dňa ............. Bratislava, dňa ...............

Darca:

_____________________________________

Obdarovaný:

_______________________________________
365.nadácia Slovenská technická univerzita v Bratislave

Mgr. Hana Tarabová, správca prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - dekan



  

23. celoslovenská študentská vedecká 

konferencia s medzinárodnou účasťou 

Celoslovenská študentská vedecká konferencia, ktorá sa uskutoční 24.11.2021 na 

pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, je súťažou 

tých najlepších vysokoškolákov z oblasti chémie a chemických technológií. Stovky 

študentov, ktorí vypracovali inovatívne vedecké koncepty, prichádzajú na našu 

fakultu, aby svoje nápady odprezentovali pred odbornou komisiou, viedli s nimi 

vedecký dialóg a boli ocenení. Aby sme na Slovensku podporili túžbu po poznaní 

a vedeckej činnosti, musíme dať študentom pocítiť, že si ich váži aj vedecký a 

komerčný svet. Preto chceme osloviť vás – našich eventuálnych sponzorov, aby ste 

nás v akcii podporili spôsobom, aký vám vyhovuje. Ponúkame spoluprácu a kvalitne 

využitý komunikačný priestor s našou cieľovou skupinou.  

 

 AKÝ MEDIÁLNY PRIESTOR VIEME PONÚKNUŤ?, 

Cieľová skupina sú talentovaní technicky orientovaní študenti. Komunikujete teda 

s cieľovou skupinou mladých a racionálnych ľudí, ktorí budú aj v budúcnosti tvoriť 

dôležitú produktívnu súčasť našej spoločnosti.  

▪ Facebook fakulty: náš najsilnejší mediálny kanál je fakultný Facebook. Robíme 

ho profesionálne, a tak máme nadštandardnú mieru interaktivity. Jeden 

príspevok uvidí 1500 – 4000 ľudí. V prípade videí sa dosah meria v 10-tisícoch. 

Vieme odpropagovať vaše novinky, urobiť súťaž, uverejniť inzerát. Prosím, 

venujte pozornosť nášmu Facebooku. 

▪ Instagram fakulty: sociálna sieť sa nám prudko rozrastá. Opäť máme 

profesionálny obsah a v dobrom prípade dosah 4000 ľudí. Fotíme 

profesionálne fotografie, copywriting robí taktiež profesionálny textár, preto 

vám vieme ušiť príspevky na mieru. Náš instagram nájdete tu. 

▪ Youtube: na konferenciu plánujeme zorganizovať profesionálne natáčanie a 

toto propagačné video bude umiestnené na webe. Chceme do záberu 

umiestniť práve vaše reklamné pútače a logá.   

▪ Reklamný priestor v centre Bratislavy: naša fakulta sa nachádza v srdci 

Bratislavy na Radlinského ulici. Pre svoju modernú a novo-vybudovanú 

kaviareň sa stáva obľúbenou zastávkou študentov z celej STU. Radi umiestnime 

vaše rollupy do priestoru vestibulu našej fakulty.  

https://www.facebook.com/FCHPTSTUBA/
https://bit.ly/2yg4v0x


  

 

 

 

AKÝM SPÔSOBOM VIEME SPOLUPRACOVAŤ?, 

▪ Sme otvorení konkrétnym nápadom a konkrétnym spoluprácam. Osvedčili sa 

nám sociálne siete, špeciálne Facebook. Vieme odpropagovať vaše novinky, 

zľavové akcie, príp. ponuky práce, zorganizovať súťaže. Musíme sa však vždy 

dohodnúť na konkrétnom mediálnom výstupe, aby bol vkusný a priniesol vám 

čísla. Spojenie s vedou a študentským životom by nemalo absentovať. 

 AKÉ SPONZORSKÉ DARY BY SME PRIJALI?, 

▪ Finančné odmeny: 

Pre mladého študenta s túžbou zastabilizovať si život je vždy najlepšia výhra tá 

finančná. Nemôžeme však odmeniť iba jedného študenta. Keďže predpokladáme, že 

súťažiť sa bude v 25 tematických sekciách, tak bude 25 prvých miest. Finančná cena 

v tomto duchu by mohla vyzerať 25 × 100€. Samozrejme, sme otvorení aj 

jednorazovej finančnej „injekcii“, ktorá by nám pomohla pokryť výdavky pri 

organizovaní konferencie. Čím viac zdrojov, tým profesionálnejší obsah a lepšia 

reklama pre vás. 

▪ Vecné ceny a zľavové kupóny: 

Vítané je všetko, čo môže využiť študent žijúci na internáte snívajúci o svojej 

vedeckej kariére. Od USB kľúčov, cez študentské pomôcky (perá a skicáre), až po 

počítačové programy, softwary, ale aj veci bežnej spotreby, ako sú nealko nápoje, 

občerstvenie, tričká a mikiny, zľavové kupóny a darčekových poukážky , vstupenky 

na kultúrne podujatia, šport a na zábavu, až po technické hračky, ako sú 

profesionálne kalkulačky, slúchadlá na počúvanie hudby a podobne. 

▪ Množstvá:  

Radi by sme odmenili všetkých zúčastnených (cca. 300 študentov). Ďalej by sme radi 

odmenili 5 víťazov zo všetkých 25 sekcií (cca. 125 študentov). Špeciálne ceny dostanú 

prvé miesta (25 víťazov). Viac detailov nájdete na: https://bit.ly/2XSX4bn  

Tešíme sa na spoluprácu s vami!    

 

Kontakt: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru 

juraj.oravec@stuba.sk 

FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

IČO: 00397687   DIČ: 2020845255   IČ DPH: SK2020845255  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK78 8180 0000 0070 0008 1471  

SWIFT/BIC: SPSRSKBA   Variabilný symbol: 7804 

https://bit.ly/2XSX4bn

