
 
 

 

 

 
 
DAROVACIA ZMLUVA 
 
uzavretá podľa § 628 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 
 
Zmluvné strany: 

  
Obchodné meno:  Slovak Telekom, a. s. 

Sídlo:   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka č. 2081/B  
IČO:   357 63 469 
DIČ:   2020273893 
IČDPH:   SK2020273893 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., Bratislava 
IBAN:    SK12 0200 0000 0016 3486 2854 
SWIFT/BIC:   SUBASKBX 
Číslo účtu:   1634862854/0200 
V zastúpení:    Dušan Švalek,  riaditeľ pre Slovensko 
                                           Oliver Felszeghy, manažér sekcie controllingu 
     

Obaja v zmysle Podpisového poriadku Slovak Telekom, a. s.         
Osoba oprávnená konať vo veciach plnenia Zmluvy: 
     Tatiana Švrčková, sr. špecialista spoločen. zodpovednosti 
 (ďalej len ako „darca“) 
   
a 
 
Obchodné meno:   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  

Adresa:    Cyprichova 42, 831 53 Bratislava   
IČO:    00681385    
DIČ:    2020796475    
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   
Číslo účtu:    
V zastúpení:    
Osoba oprávnená konať vo veciach plnenia Zmluvy:  
                   
(ďalej len ako „obdarovaný“) 
 
Darca a obdarovaný budú ďalej tiež v tejto Zmluve označovaní spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná 
strana“.   
 
Nakoľko: 

1. Darca je akciová spoločnosť platne zriadená podľa slovenského právneho poriadku. Má významné postavenie 
v oblasti poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb v Slovenskej republike.  

2. Darca v zmysle svojho predmetu podnikania poskytuje verejné telekomunikačné služby na základe Všeobecného 
povolenia č. 1/2008 vydaného Telekomunikačným úradom SR podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov na poskytovanie elektronických komunikačných sietí 
a elektronických komunikačných služieb. 

3. Obdarovaný je priamo riadená príspevková organizácia MŠ SR. Je vedecko-výskumným pracoviskom 
zameriavajúcim sa na komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže a na výskum 
podmienok, ktoré tento vývin ovplyvňujú. 

 
sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Zmluvy: 
 
 
1 PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Darca má záujem poskytnúť obdarovanému: 
 nepeňažný dar: 

              3 ks mobilný telefón -  3 ks Samsung Galaxy A 70 
 

- hodnota daru v EUR bez DPH        997,50  EUR 
- DPH v EUR:          199,50  EUR 
- hodnota daru v EUR s DPH:          1 197,-  EUR 

 



 

 

 
2 ÚČEL POSKYTNUTIA DARU 

 
2.1 Obdarovaný uvedený dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť na projekt ocenenia Osobnosti poradenstva pre deti 

a ich rodiny 2019.  
 

       
3 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

  
3.1  Obdarovaný môže dar použiť len na účel vymedzený v článku 2 tejto Zmluvy. Na iný účel môže dar použiť len s         
    predchádzajúcim súhlasom darcu. 
3.2  Ak obdarovaný dar použije na iný účel ako je dohodnuté v tejto Zmluve, bez predchádzajúceho  súhlasu darcu,  

je povinný dar vrátiť darcovi do 30 dní od výzvy darcu. 
3.3 Obdarovaný je povinný umožniť darcovi na jeho žiadosť kontrolu použitia daru. 
3.4 Hodnotu poskytnutého daru posúdi obdarovaný v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení  
 neskorších predpisov. 
 
4 VYHLÁSENIA  

 
4.1  Obdarovaný vyhlasuje a zaväzuje sa, že dar  poskytnutý na základe tejto Zmluvy nepoužije na iný ako zmluvne 

vymedzený účel. 
4.2  Obdarovaný prehlasuje, že dar poskytnutý na základe tejto Zmluvy nijakým spôsobom neovplyvní objektívnosť 

rozhodovania obdarovaného voči darcovi ako možnému dodávateľovi služieb z oblasti podnikania darcu a ani 
nijako s takýmto poskytovaním služieb nesúvisia. 

4.3  Obdarovaný prehlasuje, že dar poskytnutý na základe tejto Zmluvy nebude priamo či nepriamo ani čiastočne 
použitý na ovplyvnenie tretích strán v ich rozhodovaní o darcovi ako o možnom dodávateľovi služieb z oblasti 
podnikania darcu,  resp. na dosiahnutie inej neprimeranej výhody pre darcu. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že uzavretím tejto Zmluvy a ani zamýšľaným konaním podľa Zmluvy neporušujú a ani 
nebudú porušovať akýkoľvek platný zákon Slovenskej republiky. 

4.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené bez akýchkoľvek obmedzení zákonných či vnútorných obmedzení 
platne a účinne túto Zmluvu  uzavrieť. 

4.6  Túto Zmluvu, ani žiadne práva alebo záväzky, ktoré z nej vyplývajú, nesmie žiadna Zmluvná strana postúpiť tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

4.7  Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje uvedené v tejto Zmluve sú v celosti pravdivé a že nič nezamlčali, čo 
by malo alebo by mohlo mať vplyv na akékoľvek konanie ktorejkoľvek Zmluvnej strany vo vzťahu k tejto Zmluve. 

 
5 UTAJENIE INFORMÁCIÍ 

 
5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve Zmluvných strán, ako aj  o ostatných 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy a ktoré by mohli dotknutú Zmluvnú 
stranu poškodiť. Najmä sú povinní chrániť informácie a údaje o zákazníkoch. Zmluvné strany sa dohodli, že ak 
takto získajú od príslušnej Zmluvnej strany informácie, o ktorých vzhľadom na povahu takých informácií mohli 
predpokladať, že na ich utajení má druhá Zmluvná strana oprávnený záujem, a ktoré nie sú v obchodných kruhoch 
dostupné  (ďalej len „Dôverné informácie“), zaväzujú sa, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany neposkytnú tretej osobe, ani nepoužijú v rozpore s ich účelom pre 
svoje potreby. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že budú takéto Dôverné informácie chrániť aspoň v takom 
rozsahu ako dôverné informácie vlastné a zaväzujú sa v rovnakom rozsahu zaviazať mlčanlivosťou svoje 
organizačné zložky, zamestnancov alebo riadiacich zamestnancov, prostredníctvom ktorých plnenie tejto Zmluvy 
uskutočňuje, pričom za porušenie povinnosti týchto osôb zodpovedá príslušná Zmluvná strana v plnom rozsahu. 
Táto povinnosť trvá ešte 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy. 

 
6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  
6.1 Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
6.2  Táto Zmluva sa riadi a interpretuje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo 

nezhody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo porušenie, vypovedanie alebo neplatnosť tejto 
Zmluvy, Zmluvné strany sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť dohodou. V prípade sporu je každá Zmluvná strana 
povinná doručiť druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie, v ktorom navrhne spôsob jeho urovnania. Ak sa 
spor do tridsiatich (30) dní od oznámenia  nevyrieši s konečnou platnosťou, môže svoj nárok Zmluvná strana 
uplatniť prostredníctvom príslušného súdu. 

6.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto Zmluve je možné uskutočniť výlučne formou písomných dodatkov, 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.  

6.4  Všetky písomné oznámenia medzi Zmluvnými stranami podľa tejto Zmluvy sa podávajú doporučene, expresnou 
kuriérskou službou alebo faxom a považujú sa za riadne vykonané päť (5) pracovných dní po podaní, alebo 
v prípade expresnej kuriérskej služby, dva (2) pracovné dni po doručení takejto kuriérskej službe po odoslaní na 
nasledovné adresy alebo čísla (alebo na také iné adresy alebo čísla, ktoré si Zmluvné strany navzájom 
oznámením určili kedykoľvek v budúcnosti): 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
Slovak Telekom, a. s.                                          

Bajkalská 28 
817 62 Bratislava                                                            
Meno: Tatiana Švrčková                       
Tel: 0903 709 420    
 e- mail: tatiana.svrckova@telekom.sk   

 
 
 
Výskumný ústav detskej psychológie a 
patopsychológie 

Cyprichova 42 
831 53 Bratislava 
Meno:  
Tel:  02/43420973 
E- mail: 

 
6.6  Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, má platnosť originálu a darca obdrží tri 

rovnopisy a obdarovaný jeden rovnopis. 
6.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a že táto bola uzatvorená slobodne,  

vážne a bez nátlaku. 
 
 
  
 
V mene Výskumný ústav psychológie a patopsychológie  

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

                                              .............................................................. 
                                                             Janette Motlová 

                                                                                                                                 riaditeľka VÚDPaP 
 
 
 
V mene spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 
 

 
                                                  

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

                                                  
 
........................................................          .......................................................... 
Dušan Švalek                                              Oliver Felszeghy 
riaditeľ pre Slovensko                                  manažér sekcie controllingu  
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