
Všeobecné obchodné podmienky pre poradenskú a školiacu činnosť 
Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú základné podmienky pre 

poradenskú a školiacu činnosť v súlade s čl. III písm. f) Štatútu Národnej agentúry pre sieťové 

a elektronické služby (ďalej len „NASES“), kde  je uvedené, že predmetom činnosti NASES je 

poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných 

sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej techniky, spracovania informácií. Pod NASES sa 

myslí príspevková organizácia so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

Zriaďovacou listinou NASES a Štatútom NASES, ďalej príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré si zmluvné strany zvolili a ustanoveniami zákonov č. 

122/2013   Z. z. o ochrane   osobných   údajov   v znení  neskorších   predpisov a  č. 185/2015 Z.z. 

Autorský zákon v platnom znení. 

II. ROZSAH A MIESTO POSKYTOVANIA PORADENSKEJ A ŠKOLIACEJ ČINNOSTI NASES 

NASES poskytuje poradenské a školiace činnosti (ďalej len „školenia NASES“) v rozsahu predmetu 

svojej činnosti stanovenej v čl. III Štatútu NASES. Konkrétny zoznam a vecný rozsah školení NASES 

zverejňuje na svojej webovej stránke www.nases.gov.sk. NASES poskytuje činnosti v mieste svojho 

detašovaného pracoviska na Trnavskej ceste 100/II, 821 01 Bratislava (ďalej len „detašované 

pracovisko“) alebo v mieste určenom objednávateľom v zmysle vystavenej objednávky, ktorú odsúhlasil 

NASES. 

III. CENY SLUŽIEB 

Ceny za vykonávanie konkrétneho druhu školení NASES sú dané cenníkom, ktorý je schválený 

štatutárnym orgánom NASES a zverejnený na webovej stránke www.nases.gov.sk. Pokiaľ nie je 

objednaná služba v cenníku uvedená a NASES súhlasí s jej poskytnutím, je cena služby stanovená 

dohodou NASES a objednávateľom.  

IV. VYSTAVOVANIE OBJEDNÁVKY A JEJ VYBAVOVANIE 

Školenia NASES je možné objednať formou vyplneného tlačiva objednávky, ktoré je zverejnené na 

webovej stránke www.nases.gov.sk, ktorú je potrebné zaslať písomne na adresu detašovaného 

pracoviska alebo emailom na adresu skolenia@nases.gov.sk Podaním objednávky objednávateľ 

súhlasí s týmito VOP, akceptuje cenník NASES a záväzne objednáva predmet objednávky.  

http://www.nases.gov.sk/
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Podstatné náležitosti objednávky zahŕňajú: 

 identifikáciu predmetu objednávky, 

 identifikáciu objednávateľa – firma/meno, IČO, sídlo/adresa, kontaktná osoba, telefón, 

 vymedzenie školenia NASES, 

 dátum poskytovania školenia NASES, 

 miesto poskytovania školenia NASES, 

 počet účastníkov školenia NASES, 

 celkovú sumu objednávky v eurách, 

 spôsob platby (viac viď článok V.). 

 

Objednávateľ je povinný vyplniť povinné údaje v objednávke. NASES po obdržaní objednávky v čo 

najkratšom termíne, obvykle však do 7 pracovných dní, objednávku vybaví formou odoslania oznámenia 

o potvrdení objednávky, prípadne vyzve objednávateľa na doplnenie chýbajúcich údajov. Potvrdením 

objednávky zo strany NASES je objednávka záväzná pre objednávateľa a po uhradení preddavkovej 

faktúry pre NASES. 

IV.1. Odstúpenie objednávateľa od objednávky 

Zmeniť termín školenia NASES alebo stornovať objednávku zo strany objednávateľa je možné 

bezplatne najneskôr 7 dní pred termínom objednaného školenia NASES, pričom zmenu alebo zrušenie 

objednávky je potrebné doručiť na emailovú adresu skolenia@nases.gov.sk. Cena školenia NASES nie 

je vratná v prípade, že objednávateľ sa školenia NASES nezúčastní alebo zruší objednávku v lehote 

kratšej ako sú 3 pracovné dni pred termínom školenia NASES.    

Ak odstúpi objednávateľ od objednávky menej ako 7 dní pred termínom objednaného školenia NASES 

je objednávateľ povinný zaplatiť 30 % ceny prijatej objednávky.  

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Objednávateľ je povinný zaplatiť po akceptovaní objednávky zo strany NASES 100 % z ceny 

akceptovanej objednávky a to v lehote uvedenej vo vystavenej preddavkovej faktúre. Zaplatením vyššie 

uvedenej sumy sa považuje objednávka zo strany NASES za záväzne akceptovanú. 

V.1. Miesto a termín poskytnutia školenia NASES 

NASES poskytuje školenia v priestoroch detašovaného pracoviska alebo v mieste určenom 

objednávateľom a akceptovanom NASES. Objednávateľ je povinný uviesť miesto školenia 

v objednávke. Pokiaľ bude počet prihlásených objednávateľov na školenia NASES vykonávaných 

v detašovanom pracovisku menší než traja (3), vyhradzuje si NASES právo presunúť vykonávanie 

http://www.stormware.sk/obchodni-podminky/#dodacie_a_platobne


školenia NASES uvedenej v objednávke na iný termín alebo ho zlúčiť s vykonávaním toho istého druhu 

školenia NASES vypísaným na ďalší termín. Všetci objednávatelia budú o prípadných zmenách 

informovaní s predstihom minimálne dva (2) pracovné dni pred školením NASES. 

Ak sa má školenie NASES uskutočniť v termíne kratšom ako 7 dni pred odoslaním objednávky 

objednávateľom, môže si NASES s objednávateľom dohodnúť iné platobné podmienky ako sú uvedené 

v týchto VOP. 

V.2. Školenia NASES vykonávané mimo detašovaného pracoviska NASES 

Počet osôb, ktorým sa má zabezpečovať školenie mimo detašovaného pracoviska NASES, nemôže byť 

vyšší ako 50, pokiaľ NASES nevyslovil s navýšením počtu školiacich osôb vopred písomný súhlas. Na 

uvedené účely si pred začiatkom školenia môže NASES overiť počet školiacich osôb formou 

nahliadnutia do prezenčnej listiny účastníkov školenia. NASES si vyhradzuje právo nevykonať školenie 

NASES, ak počet školiacich osôb presiahol vopred NASES odsúhlasený počet a to bez finančnej 

náhrady voči objednávateľovi a súčasne týmto objednávateľ stráca nárok na vrátenie zaplatenej ceny 

školenia NASES. 

V.3. Možné spôsoby platby 

Cenu objednávky je možné uhradiť len bezhotovostným prevodom na základe vopred vystavenej 

preddavkovej faktúry. Cena individuálnych služieb môže byť uhradená vopred na základe preddavkovej 

faktúry, a to bezhotovostným prevodom. Po uhradení preddavkovej faktúry a uskutočnení školenia 

NASES, bude objednávateľovi zaslaný daňový doklad o úhrade. 

NASES má právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením peňažného záväzku objednávateľa s tým, 

že sa do výšky náhrady škody nezapočítavajú úroky z omeškania.  

VI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

NASES je oprávnená zhromaždiť, spracovať a uložiť osobné údaje objednávateľa nevyhnutné pre 

realizáciu svojich obchodných záväzkov. Takto získané údaje sú archivované po dobu, ktorá je 

nevyhnutná na účel ich spracovania, a nie sú poskytované tretím stranám. Objednávateľ má právo 

prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich odstránenie, opravu vrátane ďalších zákonných práv 

k týmto údajom.  

Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na neplatnosť alebo 

neúčinnosť VOP ako celku. 

NASES je oprávnená zmeniť jednostranne tieto VOP. NASES je povinná bez zbytočného odkladu 

zverejniť novú verziu VOP na svojich internetových stránkach, príp. zašle novú verziu alebo informáciu 



o nej objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu. Objednávateľ je povinný sa s novelizovanými VOP 

oboznámiť.  

Ak prijíma objednávateľ naďalej školenia NASES, či iné plnenie poskytované zo strany NASES, stávajú 

sa pre neho novelizované VOP záväznými okamihom a s účinnosťou odo dňa, kedy školenia NASES 

alebo plnenie prijal. Objednávateľ má možnosť túto zmenu obchodných podmienok odmietnuť, a to 

formou výpovede s výpovednou dobou 2 mesiacov, ktorá začína plynúť okamihom doručenia výpovede. 

Pokiaľ druhá strana neučiní výpoveď v lehote 15 dní odo dňa oznámenia o zmene týchto obchodných 

podmienok, potom sa má za to, že druhá zmluvná strana so zmenou obchodných podmienok súhlasí.  

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa  ................................. 

 

V Bratislave .............................. 

 

       ____________________________ 

                  Mgr. Norbert Molnár 
                    generálny riaditeľ 

 

 


