
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov 

 

medzi: 

 

ESET,  spol. s r.o. 

so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

IČO:           31 333 532 

IČ DPH:  SK2020317068 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3586/B  

Zastúpený: Ing.Augustín Novák, na základe plnej moci 

 

(ďalej len „Darca“) 

 

a 

 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 

so sídlom:     Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov   

IČO:            52 828 123  

Zastúpený:    Ing. Mário Lelovský, predseda predsedníctva  

 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

Darca a Obdarovaný (spolu ďalej len „Zmluvné strany“), uzatvárajú túto Darovaciu zmluvu 

(ďalej len „Zmluva“). 

 

Preambula 

KEĎŽE 

 

(A) ESET je výrobcom softvéru na ochranu pred infiltráciami; 

(B) Obdarovaný je záujmovým združením osôb, ktorého úlohou je posilňovanie digitálnych 
zručností u všetkých skupín obyvateľstva a príprava na digitálnu transformáciu v rámci 
ktorej realizuje projekt IT Fitness Test 2022 V4. 

 ESET sa rozhodol podporiť vyššie uvedený projekt Obdarovaného účelovo viazaným 
darom; 

 

preto sa Strany dohodli na nasledovnom: 
 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1.1. Darca týmto daruje Obdarovanému účelovo viazaný dar, ktorý predstavuje Trial licencia 

ESET Internet Security pre 1 zariadenie s platnosťou na 1 rok v počte 16 kusov 

krabicového balenia (ďalej len ,,Dar“), za podmienok uvedených v tejto Zmluve 
a Obdarovaný tento Dar prijíma. 

 

1.2. Celková hodnota Daru je 665,28 bez DPH (slovom Šesťstošesťdesiatpäť eur 

dvadsaťosem centov).  
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Článok II 

Účel poskytnutia Daru 

 

2.1 Obdarovaný sa zaväzuje použiť Dar výlučne na účely k projektu IT Fitness Test 2022 

V4 ako odmeny od spoločnosti ESET, spol. s r.o. pre účastníkov testu.  

 

2.2 Obdarovaný je povinný na požiadanie Darcu preukázať, že Dar použil spôsobom podľa 

bodu 2.1 tejto Zmluvy. 

 

2.3 Obdarovaný sa zaväzuje realizovať propagáciu Spoločnosti ESET, spol. s r.o. v rámci 

spolupráce na projekte IT Fitness Test 2022 V4 v nasledovnom rozsahu:  

 

• Logo Darcu na portáli samotnej aplikácie na čestnom mieste medzi logami  

partnerov (https://www.itfitness.sk/sk/),  

 

• Logo Darcu na stránke ITAS v časti venovanej vzdelávaniu 

https://itas.sk/projekty/vzdelávanie/,  

 

• Logo a umiestnenie mena Darcu na webe digitalnakoalicia.sk v sekcii projektu IT 

Fitness test V4 

 

• Sponzorstvo Darcu oficiálne oznámené na začiatku testovania cez IT Fitness test 

v roku 2022 na obligátnej tlačovej konferencii (apríl 2022) a logo a zmienka 

o Darcovi v printovej podobe výstupov testovania za rok 2022. 

 

 

 

Článok III 

Miesto a čas odovzdania Daru 

 

Darca odovzdá Obdarovanému Dar na adrese sídla spoločnosti Obdarovaného do 25.4.2022.  

 

Článok IV 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

Darca má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Obdarovaný nepoužije poskytnutý Dar 

za účelom uvedeným v Článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy alebo v prípade, ak žiadosť 

Obdarovaného podľa Článku 2 bod 2.2 tejto Zmluvy ostane bez reakcie Obdarovaného v lehote 

10 dní od doručenia žiadosti. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

https://www.itfitness.sk/sk/
https://itas.sk/projekty/vzdelávanie/
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5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými 

stranami.  

 

5.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

5.3 Táto zmluva úplne nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne alebo písomné 

dohovory, dohody a zmluvy vzťahujúce sa na predmet Zmluvy a predstavuje úplnú a 

jedinú dohodu Zmluvných strán vzťahujúcu sa na predmet Zmluvy. 

5.4 Strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto zmluvu uzatvárajú 

slobodne a s vážnym úmyslom. Ďalej Strany vyhlasujú, že prejavy ich vôle sú určité, ničím 

neovplyvnené a že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Strany si 

Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a súhlasia s ním. Na 

znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju Strany podpisujú. 

 

 

V Bratislave dňa 25.04.2022 

 

 

V mene a za Darcu:      V mene a za Obdarovaného: 

 

 

 

_________________________   __________________________________ 

Meno: Ing Augustín Novák    Meno: Ing. Mário Lelovský  

Funkcia: Head of Slovak Sales and Marketing Funkcia: predseda predsedníctva 

 

 
 


