
 Dodatok č. 1 ku ZMLUVE č. 9-2/12/2020-FPEDAS 

o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

Žilinská univerzita v Žiline 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

Zastúpená: prof. Ing. Milošom Poliakom, PhD., dekanom fakulty oprávneným konať v mene 

Žilinskej univerzity v Žiline vo veci tohto právneho úkonu v súlade s Poverením zo 

dňa 16.10. 2018  

Bankové spojenie:  

IČO:   00 397 563 

DIČ:   2020677824 

IČ DPH:   SK2020677824 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk) 

           Ing. Tomáš Braciník (tomas.bracinik @lvvc.uniza.sk) 

Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o VŠ“ )  

 

 (ďalej len „Žilinská univerzita v Žiline“) 

 

a 

 

Dávid Bendík študent denného bakalárskeho štúdia v študijnom programe profesionálny pilot 

(ďalej len „študent“) 

Narodený/á:   

Rodné číslo:   

Adresa:    

 

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku: 

 

Článok 2 

Predmet dodatku 

 

1. Žilinská univerzita v Žiline   a  študent uzavreli dňa 13.08.2020 v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 4 zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov zmluvu č. 9-2/12/2020-FPEDAS o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy 

v rámci „Integrovaného kurzu“ (ďalej len „Zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli na  uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom  7 ods. 6 Zmluvy (ďalej 

len „Dodatok“). 

3. Dodatok mení poslednú vetu ods. 3 článku 2 Zmluvy takto: „Súčasťou integrovaného kurzu je výcvik 

UPRT, oblasť 100KSA, preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO English a výcvik spolupráce vo 

viacčlennej posádke MCC.“  



4. Dodatok dopĺňa za ods. 9 článku 2 Zmluvy ods. 10, ktorý znie: „Študent je povinný si na vlastné náklady 

zabezpečiť na obdobie jedného roka od zaradenia do výcviku poistenie zodpovednosti pilota za škodu na 

prevzatom lietadle  do limitu min. 7000,- eur (napr. https://www.poisteniepilotov.sk/).“  

5. Tento dodatok dopĺňa ďalšiu vetu do ods. 1 článku 3 Zmluvy, ktorá znie: „Zároveň je študent povinný plniť 

všetky podmienky stanovené Informačnými listami k predmetom Teoretický výcvik v lietaní a Praktický 

výcvik v lietaní.“  

6. Dodatok dopĺňa  ods. 7 článku 3 Zmluvy takto: „Špecializovaná odborná príprava študenta je poskytovaná 

na lietadlách Viper SD4, Z242L, PA28, PA34 a simulátore FNTP II.“ 

7. Dodatok mení ods. 1 článku 4 Zmluvy, ktorý teraz znie takto: „Špecializovaná odborná príprava bude 

zabezpečovaná v celkovom rozsahu v súlade s výcvikovým programom  „Integrovaného kurzu ATPL(A)“ 

schváleným Dopravným úradom.“ 

8. Dodatok mení ods. 2 článku 5 Zmluvy, ktorý teraz znie takto: „Kalkulovaná cena špecializovanej odbornej 

prípravy v čase uzavretia zmluvy je uvedená v Prílohe č.2 a je v súlade so zverejneným Cenníkom platným 

v čase uzatvorenia zmluvy.“ 

9. Dodatok dopĺňa ods. 4 článku 5 Zmluvy, ktorý teraz znie takto: „V prípade zmeny cien vstupov 

ovplyvňujúcich výslednú kalkuláciu ceny letovej hodiny sa zmení aj cena letovej hodiny, ktorá bude 

stanovená v aktuálnom Cenníku Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s jej vnútornými predpismi. Zmena 

ceny letovej hodiny bude študentovi oznámená pred vykonaním najbližšieho letu. Na znak súhlasu študent 

podpíše pred vykonaním najbližšieho letu vyhlásenie, že sa so zmenou ceny letovej hodiny na jednotlivých 

typoch lietadiel a zariadenia oboznámil a akceptuje ju.“ 

10. Dodatok dopĺňa  ods. 5 článku 5 Zmluvy, ktorý znie: „V prípade zmeny ceny letovej hodiny, ktorú študent v 

súlade s ods. 4 článku 5 Zmluvy v znení tohto Dodatku akceptuje, bude rozdiel všetkých uhradených splátok 

a konečnej ceny špecializovanej odbornej prípravy študentovi faktúrovaná v záverečnom vyúčtovaní 

špecializovanej odbornej prípravy. Pre fakturáciu budú použité ceny letovej hodiny podľa Cenníka platného 

v čase vykonania letov.“ 

11. Dodatok dopĺňa ods. 6 článku 5, ktorý znie: „Aktuálne platný Cenník je zverejnený na webovej stránke 

https://www.lvvc.uniza.sk/sk.“  

12. Dodatok dopĺňa ods. 7 článku 5, ktorý znie: „V prípade, že študent bude mať riadne naplánovanú letovú 

hodinu, ktorej sa nemôže zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť min. 24 hodín pred plánovanou hodinou, v 

prípade že sa riadne a včas neospravedlní a na plánovanú hodinu sa nedostaví, bude mu útovaná pokuta vo 

výške 50% z ceny plánovanej letovej hodiny.“ 

13. Týmto Dodatkom sa doterajšie ods. 4 až 7 článku 5 Zmluvy menia na ods. 8 až 11 Zmluvy.  

14. Tento Dodatok mení ods. 7 článku 6, ktorý teraz znie: „Pokiaľ stav v súlade s článkom 6 ods. 5 Zmluvy 

pretrváva, študent má právo požiadať o ukončenie Zmluvy.“ 

15. Dodatok mení ods. 8 článku 6, ktorý teraz znie: „Po ukončení Zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 7 študent 

následne požiada o vrátenie zostatku jeho záloh uhradených k dátumu ukončenia špecializovanej odbornej 

prípravy, ktorý k tomuto dátumu v rámci praktického výcviku nevyčerpal.“ 

16. Dodatok mení ods. 6 článku 7 Zmluvy, ktorý znie: „Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať formou 

písomných a číslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných zmluvnými stranami, resp. oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán. V prípade zmeny cien vstupov ovplyvňujúcich výslednú kalkuláciu 

ceny letovej hodiny a zmenu Cenníka, nebude vyhotovovaný dodatok k zmluve, ale študent podpíše 

vyhlásenie, že sa so zmenou ceny letovej hodiny na jednotlivých typoch lietadiel/ zariadení oboznámil a 

akceptuje ju.“ 



17. Dodatok mení Prílohu č. 2 Zmluvy-Kalkulácia ceny špecializovanej odbornej prípravy takto:  

a) Kalkulácia ceny praktického výcviku v súlade s osnovou integrovaného kurzu schválenou Dopravným 

úradom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kalkulácia celkovej ceny špecializovanej odbornej prípravy 

Teoretický výcvik 

Teorerických 

hodín 

[h:m] 

Kumulovaný 

súčet 

[h:m] 

Prostredie 

Teória PPL 

Preskúšanie teoretických znalostí PPL v ATO 
70:00 70:00 Prezenčne 

Teória ATPL  

Prístup Aviationexam 

Prednášky ATPL 

700:00 770:00 
Prezenčne / on-line 

Aviationexam 

Preskúšanie teoretických znalostí ATPL v ATO  

Odporúčanie na preskúšanie teoretických znalostí 

ATPL Dopravným úradom 

Program Aviationexam 

20:00 790:00 On-line Aviationexam 

Prípravný kurz pre Preskúšanie jazykovej 

spôsobilsoti ICAO ENG 
2:00 792:00 Prezenčne 

Preskúšanie jazykovej spôsobilsoti ICAO ENG 1:00 793:00 Prezenčne 

 

Položky Cena [€] 

Cena praktického výcviku 41 367 

Cena teoretického výcviku 1 040 

Celková cena špecializovanej odbornej prípravy 42 407,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ výcviku 

Počet letových hodín podľa 

harmonogram plnenia praktického 

výcviku [h:m] 

SEP - VFR 57:00 

SEP - VFR 25:00 

SEP/IR 35:00 

MEP/IR 26:00 

FSTD 55:00 



 

Dodatok mení Prílohu č. 3 Splátkový kalendár takto:  

 

Akademický rok Splatnosť Popis Čiastka [€] 

2019/2020 
15.8.2020 1. Záloha na PV 9 000 

2020/2021 
15.12.2020 2. Záloha na PV 8 500 

15.6.2021 3. Záloha na PV   7  000 

2021/2022 
15.11.2021 4. Záloha na PV 5 700 

15.5.2022 5. Záloha na PV 5 700 

2022/2023 15.1.2023 6. Záloha na PV 5 467 

2022/2023 15.1. 2023 7. Záloha na PV 1 040 

Suma záloh [€] 42  407,00 

 

 

18. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, sa nemenia a ostávajú v platnosti bez 

zmeny. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok  k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

2. Tento Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Žilinská univerzita v Žilne, 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy, jeden obdrží Letecké 

výcvikové a vzdelávacie centrum Žilinskej univerzity v Žiline a jeden rovnopis obdrží študent. 

4. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok k Zmluve uzavreli na základe slobodnej vôle, nie však v 

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok k zmluve si prečítali, jeho obsahu  porozumeli a na 

znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 

 

v Žiline, dňa                  v Žiline, dňa  

 

 

.......................................................   ....................................................... 

Bendík Dávid       prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 

študent       dekan  FPEDAS 

 


