
Dohoda o vzájomnej spolupráci 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov

ČI. I.

Partneri dohody

1. Názov : Bašta digital s.r.o. (ďalej „Bašta digital“)

Adresa:
Právna forma:
Štatutárny orgán :
V zastúpení:
IČO:
Tel:
email:
Pre účely výberového 
programu v zastúpení:

Námestie SNP 30, 81101 Bratislava
s.r.o.
Mgr. Ján Laurenčík - konateľ, Mgr. Daniel Duriš - konateľ

36650960

Mgr. Ján Laurenčík - konateľ, Mgr. Daniel Duriš - konateľ

a

2. Názov :
Sídlo :

Právna forma:

Štatutárny orgán :
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Súčasť:
Adresa :
V zastúpení:
Peňažný ústav:
1BAN:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie č. 6. 818 06 Bratislava
verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách ako verejná vysoká škola 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
00397865
SK2020845332
2020845332
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (aj ako „FMFI UK“) 
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. dekan 
Štátna pokladnica
SK62 8180 0000 0070 0024 1906

Pre účely koordinácie 
výberového predmetu a 
v zastúpení:

naplnenie podmienok realizácie 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

uzatvárajú túto dohodu o vzájomnej spolupráci za nasledovných podmienok:

ČI. II

Predmet dohody

1. Predmetom dohody je spolupráca partnerov na príprave a realizácii jednosemestrálneho 
výberového predmetu „Výkonnostný marketing“ v osnovách magisterského štúdia 
študijného odboru matematika, študijného programu manažérska matematika 



a ekonomicko-fmančná matematika a modelovanie na Fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského v letnom semestri akademického roku 2019/2020.

ČI. III

Podmienky realizácie

1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej 
matematiky (ďalej len "katedra"), v prípade potreby, poskytne pomoc (nie finančnú) pri 
propagovaní výberového predmetu „Výkonnostný marketing“ počas doby trvania letného 
semestra 2019/2020 distribúciou informačných materiálov odsúhlasených oboma 
partnermi do partnerských organizácií, pri jej medializácie v univerzitných a regionálnych 
médiách, internetových stránkach FMFI UK, výveskách katedry atď. tak, aby bola, podľa 
možnosti, zabezpečená naplnenosť študijnej skupiny (min. 10 a max. 30 študentov) a aby 
nedošlo k poškodeniu dobrého mena alebo oprávnených záujmov partnera Bašta digital ale 
aj UK a FMFI UK.

2. Bašta digital (ďalej len "dodávateľ") sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť počas letného 
semestra akademického roku 2019/2020 v časoch stanovených rozvrhom výučby podľa 
ods. 7 lektorov pre výučbu výberového predmetu v rozsahu 13 prednášok, každá v dĺžke 
trvania 2 vyučovacie hodiny t.j. 26 vyučovacích hodín. V prípade, ak sa v letnom semestri 
akademického roku 2019/2020 neuskutoční ktorákoľvek prednáška podľa predchádzajúcej 
vety, z dôvodu nezavinených dodávateľom alebo jej lektormi, dodávateľ je povinná 
nahradiť neuskutočnenú prednášku v inom čase len po predchádzajúcej dohode medzi 
katedrou a dodávateľom. V prípade, ak sa prednáška neuskutoční z dôvodu zavinených 
dodávateľom, dodávateľ je povinná nahradiť neuskutočnenú prednášku v inom čase po 
predchádzajúcej dohode medzi katedrou a dodávateľom.

3. Katedra sa zaväzuje zabezpečiť celý proces prihlasovania študentov, následnej realizácie 
výučby, študijnú podporu a poradenstvo.

4. Dodávateľ bezodplatne zabezpečí po vzájomnej dohode s katedrou vhodných lektorov 
podľa bodu 2. Dodávateľ ajej lektori si zabezpečia učebné materiály a v elektronickej 
podobe ich budú používať počas vyučovacích hodín. Partneri berú na vedomie, že 
vypracované podporné učebné materiály sa v zmysle ust. § 7 zákona č. 185/2015 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) považujú za 
dielo (podporné učebné materiály ďalej aj ako „dielo“). Dodávateľ je oprávnená udeliť 
súhlas na použitie diela. Dodávateľ touto dohodou neudeľuje katedre súhlas s použitím 
diela. V prípade potreby môže dodávateľ následne udeliť súhlas s používaním diela a to na 
vyhotovenie rozmnoženiny diela na účely jeho použitia v rámci štúdia na katedre v letnom 
semestri akademického roku 2019/2020.

5. Výučba bude prebiehať v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave.

6. Katedra zabezpečí učebňu vhodnú pre prihlásený počet študentov, ktorá bude vybavená 
didaktickou a výpočtovou technikou (tabuľa, dátový projektor). Špeciálne požiadavky na 
didaktické pomôcky musia byť minimálne tri dni pred výučbou konzultované



s pracovníkmi katedry.

7. Rozvrh výučby bude pripravený katedrou a následne bude odoslaný na schválenie 
dodávateľovi. Dodávateľ oznámi katedre schválenie rozvrhu výučby, ak nebude mať voči 
jeho navrhovanému zneniu žiadne výhrady do siedmych pracovných dní. V prípade, že 
navrhovaný rozvrh výučby nebude zo strany dodávateľa schválený, dodávateľ doručí 
katedre pripomienky k navrhovanému rozvrhu výučby do siedmych pracovných dní. 
V priebehu akademického roku katedra zabezpečí od lektorov za jednotlivé prednášky 
podpis výkazov odučených hodín. Výkazy poskytne katedra elektronicky dodávateľovi.

8. Katedra je povinná oznámiť dodávateľovi každé zrušenie naplánovanej vyučovacej 
hodiny, a to minimálne v lehote troch dní pred dňom, kedy sa mala predmetná vyučovacia 
hodina uskutočniť.

ČI. IV

Osobitné ustanovenia

1. Partneri sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením predmetu tejto dohody si budú poskytovať 
potrebnú súčinnosť.

2. Partneri sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať podklady a informácie nevyhnutné 
pre riadne a včasné plnenie predmetu tejto dohody.

3. Partneri sa zaväzujú zabezpečovať plnenie predmetu dohody v súlade s platnými právnymi 
predpismi a podľa podmienok dohodnutých v prípadných vzájomne odsúhlasených 
a očíslovaných dodatkoch k tejto dohode.

ČI. V

Záverečné ustanovenia

1. Partneri sa zaväzujú riešiť prípadné spory, týkajúce sa plnenia tejto dohody predovšetkým 
vzájomným rokovaním zástupcov partnerov, a to do 5 pracovných dní od výzvy jedného z 
partnerov.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma partnermi a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR v súlade so zákonom č. 
546/2010 Z.z. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2020

3. Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií v znení neskorších predpisov).

4. Partneri výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane prípadných 
príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

5. Vzťahy vyplývajúce z tejto dohody, ich právne dôsledky vrátane otázok platnosti dohody 
sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.



6. Partneri sa dohodli, že akékoľvek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporučenou 
poštou sa považujú za doručené:

a) dňom prevzatia písomnosti;
b) v prípade odoprenia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odoprené;
c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje 

sa za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia, i keď sa adresát ojej uložení 
nedozvedel;

d) v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v tejto dohode z dôvodu, 
že adresát nie je známy a iná adresa nie je druhému Partnerovi známa, písomnosť sa 
považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát 
o doručení nedozvedel.

7. Partneri vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si 
vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, že ju neuzavreli v časovej tiesni 
alebo pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a 
nemajú žiadne výhrady na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

8. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho pre každého z partnerov po 
jednom vyhotovení.

9. Všetky zmeny a dodatky tejto dohody alebo jej nedeliteľných príloh môžu byť vykonané 
len formou písomných, číslovaných dodatkov k tejto dohode, podpísaných štatutárnymi 
orgánmi obidvoch partnerov a zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.

10. Partneri sa zaväzujú riadne a včas oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných pre tento 
zmluvný vzťah.

I 1. Dodávateľ je povinný oboznámiť sa s pravidlami BOZP a PO na FMF1 UK, čo preukáže 
podpisom.

V Bratislave dňa........... . ................. V Bratislave dňa............................

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mgr. Ján Laurenčík 
Bašta dieital

Mgr. Daniel Duríš 
Bašta digital


