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Slovenská technická univerzita v Bratislave, organizačná
jednotka Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Einsteinova 24

Ilkovičova 2

851 01 Bratislava

842 16 Bratislava

IČO: 422 589 10

IČO: 397687

Bankové spojenie: Citibank

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK84 8130 0000 0020 1136 0107

Číslo účtu: SK83 8180 0000 0070 0008 5552

BIC: CITISKBA

BIC: SPSRSKBA

Nadácia je zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na‐2002‐1013

Verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

ďalej iba „Nadácia“

ďalej iba “ Príjemca“

KEĎŽE
A.

Nadácia bola zriadená na podporu verejnoprospešného účelu, najmä rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych
hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrany a tvorby životného prostredia,
zachovania prírodných hodnôt, ochrany zdravia, ochrany práv detí a mládeže, rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy a
plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,

B.

Príjemca je verejnou vysokou školou, ktorá pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií
vo výskume a vzdelávaní. Vznikla na základe požiadaviek trhu a časť jej študijného programu je tvorená priamo
s partnerskými organizáciami,

C.

Príjemca požiadal Nadáciu o finančný príspevok na podporu výučby informačnej bezpečnosti na Fakulte informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

D.

Nadácia sa rozhodla podporiť činnosť Príjemcu účelovo viazaným darom,

preto sa Nadácia a Príjemca (ďalej označovaní každý samostatne ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“) rozhodli pre vzájomnú
spoluprácu za podmienok uvedených v tejto zmluve (ďalej len „Zmluva“). Z vyššie uvedeného dôvodu sa Strany dohodli na
nasledovnom:
1.

Predmet zmluvy. Nadácia sa rozhodla podporiť Príjemcu darom ‐ sumou 30000 € (Tridsaťtisíc EUR) (ďalej len „Príspevok“).
Príjemca použije Príspevok na: podporu doktorandského štúdia v ak. roku 2019/2020 – náklady na štipendium spolu
s nákladmi na účasť na medzinárodnej konferencii, podpora vzdelávania a výskumu cez pozíciu postdoc – mzdové náklady,
podpora priemyselných stáží (odmena pre mentora).

2.

Bezhotovostný prevod. Nadácia prevedie sumu podľa článku č.1 tejto zmluvy na účet Príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmluvy do 7 dní od podpisu tejto zmluvy stranou, ktorá ju podpíše ako druhá v poradí.

3.

Publicita. Nadácia a Príjemca sa dohodli, že informáciu o poskytnutí Príspevku bude Príjemca uvádzať formou zverejnenia
loga ako Platinového partnera na všetkých vizualizáciách a prezentačných materiáloch, kde sa uvádzajú partneri fakulty,
rovnako aj na troch vybraných fakultných podujatiach. Nadácia uvedie Príjemcu v zozname subjektov, ktorým poskytla
Príspevok, vrátane informácie o výške Príspevku.

4.

Použitie podpory, vrátenie podpory. Príjemca je povinný použiť Príspevok v súlade s účelom poskytnutia podľa tejto
zmluvy. Príjemca je povinný preukázať Nadácii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30.11.2020, použitie Príspevku.
V prípade, ak Príjemca nepoužije Príspevok na dohodnutý účel v dohodnutej lehote, je Príjemca povinný celú sumu
Príspevku vrátiť na účet Nadácie do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Nadácie.

5. Riešenie sporov. Spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo porušenie, ukončenie,
zrušenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej len „Spor“) sa vyriešia s konečnou platnosťou tak, ako určuje tento článok.
Každý Spor budú Strany riešiť najprv v dobrej viere vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť Spor dohodou bez
rozhodcovského konania. V prípade Sporu je Strana povinná doručiť druhej Strane písomné oznámenie o Spore, v ktorom
musí vymedziť predmet Sporu a navrhnúť termín na rokovanie. Ak Strany Spor nevyriešia do 30 (slovom tridsiatich) dní od
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doručenia písomného oznámenia Sporu druhej Strane, predložia Spor Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory v Bratislave (ďalej len „Súd“). Každá zo Strán navrhne jedného rozhodcu, ktorí si určia tretieho
rozhodcu, ktorý bude predsedom rozhodcovského senátu. Súd rozhodne o spore podľa jeho základných vnútorných
právnych predpisov. Súd rozhodne o Spore s konečnou platnosťou. Rozhodnutie Súdu bude pre Strany záväzné a Strany sa
podrobia rozhodnutiu Súdu.
6. Vylúčenie vzdania sa práva. Pokiaľ sa v jednotlivom prípade, alebo aj vo viacerých prípadoch ktorákoľvek zo Strán čiastočne
alebo úplne vzdá práva, ktoré vyplýva z tejto Zmluvy, jej porušenia, alebo z pochybenia Strany, alebo sa vzdá vynútenia
takéhoto práva, nebude sa to považovať za vzdanie sa práva alebo vynútenie práva v podobných prípadoch aj v budúcnosti.
7. Platnosť a účinnosť. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom tou Stranou, ktorá ju podpíše ako druhá v poradí (ďalej
iba „Deň podpisu“) a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
Slovenskej republiky. Nadácia podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bola oboznámená s povinnosťou Príjemcu zverejniť túto
zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, a to v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Záverečné ustanovenia.
a. Strany uzavreli túto Zmluvu podľa § 628 a nasl. a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
právnych predpisov a podľa ostatných zákonov a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
b. Táto Zmluva úplne nahradzuje všetky prípadné predchádzajúce ústne alebo písomné dohovory, dohody a zmluvy
vzťahujúce sa na predmet Zmluvy a predstavuje úplnú a jedinú dohodu Strán vzťahujúcu sa na predmet Zmluvy.
c. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a jej dodatkov majú prednosť ustanovenia dodatkov. V prípade rozporu
medzi viacerými dodatkami má prednosť ten dodatok, ktorý bol podpísaný najneskoršie.
d. Žiadny dohovor, dohoda alebo zmluva doplňujúca alebo meniaca túto Zmluvu nebude záväzná pre žiadnu zo Strán,
pokiaľ nebude vyhotovená vo forme písomného dokumentu, ktorý výslovne odkazuje na túto Zmluvu a ktorý je
podpísaný riadne oprávnenými zástupcami každej zo Strán.
e. Nadpisy článkov v Zmluve slúžia len na zlepšenie orientácie v texte a neslúžia žiadnemu inému účelu, najmä ich nemožno
použiť ku prípadnému výkladu Zmluvy.
f. Pokiaľ by ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo nevynútiteľným, neaplikovateľným, neplatným alebo
nezákonným, nemení to nič na platnosti ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostanú platné a vykonateľné podľa
podmienok stanovených Zmluvou. Pokiaľ by sa nevynútiteľnosť, neaplikovateľnosť, neplatnosť alebo nezákonnosť týkala
iba časti niektorého ustanovenia Zmluvy, bude pôvodný text platiť tak, ako by časť ustanovenia spôsobujúca jeho
neplatnosť bola vypustená. Ak takýto postup nie je možný, Strany budú postupovať podľa nasledovného odseku tohto
článku Zmluvy.
g. Strany súhlasia, že ak niektoré ustanovenia Zmluvy sú alebo sa stanú na základe zmeny právnych noriem, rozhodnutia
súdu alebo iného obdobného orgánu nevynútiteľné, neaplikovateľné, neplatné alebo nezákonné, budú rokovať v dobrej
viere a zabezpečia všetky kroky potrebné na to, aby takto neplatné ustanovenie nahradili iným tak, aby toto nové
ustanovenie spĺňalo minimálne požiadavky rozhodujúceho právneho poriadku a bolo v súlade s účelom tejto Zmluvy a
malo obdobný právny a obchodný zmysel.
h. Túto Zmluvu môžu Strany meniť a dopĺňať len vo forme očíslovaných písomných dodatkov podpísaných riadne
oprávnenými zástupcami oboch Strán.
i. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) identických rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Strana obdrží vždy
jeden (1) rovnopis.
j. 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 strán sú určité, ničím neovplyvnené a že nekonajú v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Strany si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a súhlasia s
ním. Na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju Strany podpisujú.
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Osoby, ktoré túto Zmluvu podpisujú nižšie vyhlasujú, že sú oprávnené konať za príslušnú Stranu v rozsahu potrebnom na
uzavretie tejto Zmluvy.
Nadácia ESET

Slovenská technická univerzita v Bratislave, organizačná
jednotka Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Podpis:

Podpis:

Meno podpisujúceho: doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Meno podpisujúceho: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Funkcia podpisujúceho: správca nadácie

Funkcia podpisujúceho: Dekanka FIIT STU

Dátum:

Dátum:

Miesto: Bratislava

Miesto: Bratislava
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