ZMLUVA O VÝUČBOVO – TRÉNINGOVOM ZÁŽITKOVOM PROGRAME
Umenie manažmentu plus
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapísaná v:
v mene ktorej koná:

PhDr. Lívia Dobšovič - PsychoConsulta
Pri parku 1743/27B, 900 26 Slovenský Grob
41865146
1027717812
OU-PK-OZP-2019/013005-2
č.živnostenského registra 450-8773
PhDr. Lívia Dobšovič

(ďalej len „Organizátor”)
a
obchodné meno (meno a priezvisko):
sídlo (trvalé bydlisko):

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

IČO (dátum narodenia):

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

DIČ:

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

IČ DPH:

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

zapísaná v:

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

v mene ktorej koná:

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

(ďalej len „Frekventant“)
PREAMBULA
Vzhľadom na to, že:
A)
Organizátor má živnostenské oprávnenie na školiacu činnosť v oblasti komunikačných zručností, na
organizovanie kurzov, seminárov, školení a konferencií za účelom vzdelávania dospelých. Organizátor
vykonáva:
- vzdelávanie v socioterapii, komunikačných a osobnostných zručností
- profesno-odbornú prípravu odborníkov na prácu s ľuďmi
a má záujem organizovať výučbovo- tréningový zážitkový program s názvom Umenie manažmentu plus
(ďalej spoločne len „Program“) a poskytovať služby s tým spojené a
B)
Frekventant má záujem sa zúčastniť Programu a využiť služby poskytované Organizátorom,
uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu o výučbovo – tréningovom zážitkovom programe – Umenie manažmentu plus
(ďalej len „Zmluva“) s nasledujúcim obsahom:
článok I.
PREDMET ZMLUVY
1.1.

Predmetom tejto Zmluvy je:
A)
Záväzok Organizátora
(i)
Organizátor zabezpečí ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie priestory a na svojej internetovej stránke
www.psychoconsulta.sk oznámi účastníkovi termíny stretnutí aj miesto stretnutí na celý daný
kalendárny rok (termíny stretnutí si účastníci dohovoria s organizátorom vždy na jeden kalendárny
rok dopredu),
(ii)
Organizátor zabezpečí kvalifikovaných facilitátorov s požadovanou úrovňou vzdelania a praxe,
(iii) Organizátor poskytne potrebné informácie o odbornej literatúre potrebnej k Programu,
(iv) Náklady na ubytovanie a stravovanie hradí Frekventant sám a nie sú zahrnuté v účastníckom
poplatku za Program,
(v)
Oznámiť písomne (formou e-mailu) minimálne 7 dní pred konaním daného bloku v rámci Programu
základné informácie k príslušnému bloku (miesto konania, vzdelávací priestor),
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B)
Záväzok Frekventatna
(i)
Za účasť v Programe zaplatiť účastnícky poplatok za podmienok stanovených Zmluvou (článok III.)
C)
Úprava práv a povinností zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že:
A)
Organizátor nemá povinnosť zabezpečiť vzdelávací priestor v rámci Programu, ak si ho zabezpečia
Frekventanti (o čom vopred minimálne 30 dní pred konaním príslušného bloku v rámci Programu
Organizátora písomne formou e-mailu upovedomia),
B)
Jednotlivé termíny konania blokov v rámci Programu, alebo celý harmonogram Programu je možné
zmeniť len so súhlasom všetkých Frekventantov a Organizátora.
Zmluvné strany berú na vedomie, že Program nie je individuálnou terapiou Frekventanta a predpokladá sa
taký stupeň osobnostného vývinu Frekventanta, že bude pristupovať k Programu nedefenzívnym spôsobom.
Zmluvné strany berú na vedomie, že Organizátor nie je verejnou ani súkromnou školu zapísanou v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
článok II.
DĹŽKA A TRVANIE PROGRAMU
Program je časovo neobmedzený, tzv.otvorený a je organizovaný v blokových stretnutiach počas tzv.
predĺžených víkendov (od štvrtka večer do nedele obeda - spolu 25 vyučovacích hodín/50 minútových)
a v jednom intenzívnom 7-dňovom stretnutí (od piatku do piatku - spolu 59 vyučovacích hodín/50
minútových).
O ukončení Programu rozhodnú frekventanti v spoločnej diskusii s Organizátorom.
Frekventant môže požiadať o vystavenie Osvedčenia o počte absolvovaných hodín Programu kedykoľvek
v priebehu Programu.
článok III.
ÚČASTNÍCKY POPLATOK, NÁKLADY A PLATOBNÉ PODMIENKY
Frekventant sa zaväzuje zaplatiť účastnícky poplatok bezhotovostne, v prospech účtu Organizátora vždy na
základe faktúry vystavenej Organizátorom a doručenej Frekventantovi. Účastnícky poplatok sa považuje za
zaplatený riadne a včas jeho pripísaním v prospech účtu Organizátora uvedeného na faktúre.
Frekventant sa zaväzuje uhradiť účastnícky poplatok v plnej výške aj v prípade, že sa zúčastní iba časti
Programu.
V prípade, že sa účastník nezúčastní po podpísaní tejto zmluvy stretnutia Programu, zaväzuje sa uhradiť
účastnícky poplatok za toto stretnutie v plnej výške.
Celková suma účastníckeho poplatku za stretnutie počas predĺženého víkendu sa odvíja od ceny za 1 hodinu
stretnutia a Frekventant sa na túto sumu skladá spolu s ostatnými frekventantmi Programu takto:
a) pri počte frekventantov 16 a menej je cena za 1 hod tréningu 50 € (slovom: päťdesiat EUR)
b) pri počte frekventantov 17 a viac je cena za 1 hod tréningu 60 € (slovom: šesťdesiat EUR)
Počet frekventantov Programu bude pre účely tejto zmluvy chápaný podľa počtu podpísaných zmlúv, a teda
i keby sa napr.na aktuálnom stretnutí stretol iný počet frekventantov, než je počet podpísaných zmlúv,
frekventanti sa skladajú na celkovú sumu účastníckeho poplatku za stretnutie Programu podľa počtu
podpísaných zmlúv.
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na ubytovanie, stravovanie a dopravu do a z miesta konania
Programu si hradí Frekventant sám a nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť účastnícky poplatok raz za 24 mesiacov v celkovom rozsahu 5%
z účastníckeho poplatku, pričom toto právo nie je chápané ako pravidlo. O tejto zmene bude organizátor
informovať Frekventantov a prediskutuje to s nimi najneskôr na poslednom spoločnom stretnutí, ktoré bude
predchádzať stretnutiu, na ktorom by už mal platiť zmenený účastnícky poplatok.
Organizátor nebude požadovať úhradu účastníckeho poplatku za stretnutia uskutočnené po dátume, kedy
Frekventant písomne oznámi, že prerušuje resp.ukončuje účasť v programe.
článok IV.
TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do ukončenia Programu.
Zmluva môže zaniknúť pred uplynutím lehoty stanovenej v bode 4.2 aj jedným z nasledujúcich spôsobov:
A)
odstúpením:
(i)
Frekventant je oprávnený od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, a bez uvedenia dôvodu písomným
oznámením doručeným Organizátorovi – a Zmluva zaniká ku dňu kedy bolo doručené písomné
odstúpenie Organizátorovi. Ide o rozhodnutie, pri ktorom sa nebudú posudzovať dôvody
ukončenia ani nebude vyžadované ich zverejnenie resp.oznámenie. Organizátor toto rozhodnutie
akceptuje.
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V prípade, ak by chcel Frekventant po doručení odstúpenia v Programe pokračovať, vyžaduje sa
písomné oznámenie Ogranizátorovi o pokračovaní a jeho písomná akceptácia Organizátorom.
V prípade ak Organizátor akceptuje opätovné vstúpenie Frekventanta do Programu, platia pre
zmluvné strany práva a povinnosti upravené touto Zmluvou, bez nutnosti Zmluvu opätovne
uzatvárať.
(ii)
Organizátor je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu
• neplnenia povinností Frekventanta v zmysle Zmluvy alebo z dôvodu, že Frekventant je trestne
stíhaný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
• že stupeň osobného vývinu Frekventanta je vhodný do terapie, nie do Programu (pričom posúdenie
stupňa osobného vývinu vykonáva Organizátor spoločne s facilitátormi)
a Zmluva zaniká ku dňu kedy bolo doručené písomné odstúpenie Frekventantovi.
B)
dohodou oboch zmluvných strán – a to ku dňu určenému v dohode.
Zánik Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto
Zmluvy, voľby právneho poriadku a Občianskeho zákonníka a ďalších ustanovení Zmluvy, ktoré podľa
prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na ich povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia môže prebiehať prostredníctvom písomností
zasielaných poštou alebo elektronickou poštou (email). Zmluvné strany sa dohodli, že na ich vzájomnú
komunikáciu prostredníctvom:
§
pošty, sa použijú adresy uvedené v záhlaví Zmluvy; alebo iné adresy preukázateľné oznámené druhej
zmluvnej strane
§
elektronickej pošty (emailu) sa použijú nasledovné elektronické adresy:
livia.dobsovic@gmail.com za Organizátora a ..............................@..........................za Frekventanta
Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť akúkoľvek zmenu.
Písomnosť/oznámenie sa považuje za riadne doručené:
(i)
pri zasielaní písomnosti/oznámenia emailom okamihom vygenerovania potvrdenia prístrojom,
prostredníctvom ktorého sa písomnosť/oznámenie zasiela
(ii)
pri zasielaní poštou 7.-meho dňa odo dňa odoslania formou doporučenej zásielky s doručenkou.
Všetky zmeny alebo doplnky Zmluvy môžu byť vykonané iba formou vzostupne číslovaných písomných
dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami, ktoré sa následne stanú neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy. Písomnú formu musí mať aj prípadná dohoda o skončení Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva ako aj právne vzťahy vznikajúce z nej a právne vzťahy Zmluvou
výslovne neupravené sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, v poradí ako je uvedené. V prípade odlišnosti
medzi ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov,
majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
Ak je ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy neplatné, odporovateľné alebo nevymáhateľné alebo sa takým stane,
nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť jej ďalších ustanovení, ak je možné toto ustanovenie
oddeliť od Zmluvy ako celku. Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie s cieľom nahradiť také ustanovenie
novým, ktoré bude svojím obsahom a účinkom čo najviac podobné neplatnému, odporovateľnému alebo
nevymáhateľnému ustanoveniu.
Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek
predchádzajúce dojednania zmluvných strán o záležitostiach, ktoré upravuje.
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, a každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve
považujú zmluvné strany za určité a zrozumiteľné. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá
by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s
obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu vlastnoručne podpísali.

V ..................................... dňa ......................

V ...................................... dňa .......................

Za Organizátora:

Za Frekventanta:

…………………………......
PhDr. Lívia Dobšovič

…………………………………..

