
Zmluva o zabezpečení vzdelávacích služieb 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

 

I. Účastníci zmluvy 

 

 

1. Objednávateľ:  Výskumný ústav geodézie a kartografie 

Sídlo:    Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava 

Zastúpený:   Mgr. Michal Labus – riaditeľ 

ICO:    00 166 251 

DIC:    2020857080 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica - banka 

Číslo účtu:   7000388078/8180 

 

2. Dodávateľ:  Mgr. Erik Svitok 

Cigel 74, 97101 Prievidza 

Obchodné meno Mgr. Erik Svitok 

Sídlo:    Cigel 74, 97101 Prievidza 

ICO:    40652327, čís. živnostenského registra: 307-18095 

 

 

II. Predmet zmluvy 

 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že zamestnancovi uvedenému v čl. III tejto zmluvy zabezpečí 

výuku anglického jazyka a pripraví ho na skúšky podľa bodu 2 tohto článku v určenom 

termíne tak, aby dosiahol požadovaný stupeň znalostí anglického jazyka na úrovni 

intermediate/upper intermediate (pokročilý, vyššie pokročilý).  

 

2. Zamestnanec absolvuje medzinárodnú jazykovú skúšku First Certificate in English (FCE) 

organizovanú Britskou radou. 

 

3. Termíny výučby a denný počet hodín bude vopred dohodnutý so zamestnancom 

uvedeným v čl. III tejto zmluvy. 

 

4. Výučba sa bude uskutočňovať v rozsahu piatich vyučovacích hodín v priebehu dvoch 

týždňov. 

 

III. Zoznam zamestnancov 

 

 Mgr. Michal Labus, FCE 

 

IV. Cena a splatnosť 

 

1. Cena výuky je 18 EUR/1 vyučovacia hodina (45 minút). Dodávateľ nie je platcom DPH. 

 

2. Dodávateľ bude objednávateľovi mesačne faktúrovať výkony (odučené hodiny) a 

objednávateľ sa zaväzuje uhradiť uvedené faktúry do 10 dní od ich predloženia. Lehota sa 

počíta od predloženia faktúry, ktorá obsahuje všetky právne náležitosti. 



 

V. Trvanie zmluvy a výpovedná lehota 

 

1. Zmluva sa uzatvára na obdobie trvania výuky v termíne od apríla 2011 do termínu skúšky 

podľa bodu 2 čl. II tejto zmluvy, najneskôr však do 30.12 2011 podľa toho, ktorá z týchto 

skutočností nastane skôr. 

 

2. Z pracovno-organizačných dôvodov môže byt vyučovanie odvolané obojstranne, avšak 

najneskôr do 24 hod. pred plánovaným vyučovaním. 

 

3. Objednávateľ môže zmluvu kedykoľvek vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná 

lehota je 1 mesiaca, začína plynúť odo dňa doručenia výpovede dodávateľovi. 

 

VI. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Jazyková výuka bude prebiehať po vzájomnej dohode v priestoroch objednávateľa, alebo 

dodávateľa. Učebné pomôcky zabezpečí dodávateľ po dohode s objednávateľom. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú z oboch zmluvných 

strán. 

 

 

 

V Bratislave dňa 21.4.2011 

 

 

 

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

Mgr. Michal Labus             Mgr. Erik Svitok 


