
Zmluva o poskytovaní služieb  

 aplikácie m.agenda 

Verzia : 01.01.2015 

1. Zmluvné strany 

Táto zmluva o poskytovaní služieb aplikácie m.agenda je uzatvorená medzi zmluvnými stranami : 

1.1 POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB : 
Obchodné meno :  Antastic s.r.o.  
Sídlo :    Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica 
Konajúca štatutárnym orgánom : Ing. Rastislav Štric - konateľ 
IČO : 47660953 
DIČ : 2024031416 
IČ DPH : SK2024031416 
Registrácia : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 26464/S 
Bankové spojenie : Tatra banka, č. účtu: 2926907692/1100 
ako poskytovateľ služieb aplikácie m.agenda 

(v ďalšom texte je poskytovateľ služieb označovaný tiež iba ako „Poskytovateľ“) 

a 

1.2 PRIJÍMATEĽ SLUŽIEB : 

Právnická alebo fyzická osoba, zaregistrovaná do aplikácie m.agenda formou vyplnenia 

registračného formulára na internetovej stránke www.magenda.sk    

ako prijímateľ služieb aplikácie m.agenda 

(v ďalšom texte je prijímateľ služieb označovaný tiež iba ako „Klient“) 

 

Táto zmluva o poskytovaní služieb aplikácie m.agenda je v ďalšom texte označovaná tiež iba ako 

„Zmluva“. 

Poskytovateľ a Klient sú v ďalšom texte Zmluvy označovaní spoločne tiež iba ako „Zmluvné strany“. 

 

Zaregistrovaním do aplikácie m.agenda formou vyplnenia registračného 

formulára Klientom na internetovej stránke www.magenda.sk, 

vyslovuje Klient súhlas s uzatvorením tejto Zmluvy :  

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Aplikácia m.agenda je softvérovou aplikáciou určenou na tímovú spoluprácu koncových 

používateľov poskytovanou prostredníctvom počítačovej siete internet cez internetovú stránku 

Poskytovateľa www.magenda.sk (ďalej len „m.agenda“). Pre účely tejto Zmluvy sa za aplikáciu 



m.agenda považujú okrem samotnej aplikácie m.agenda aj všetky jej súčasti, ku ktorým má Klient 

prístup prostredníctvom počítačovej siete internet, a tiež vysvetľujúce materiály a akákoľvek 

dokumentácia, súvisiace s aplikáciou m.agenda, najmä akýkoľvek popis aplikácie m.agenda, jej 

špecifikácia, popis vlastností, popis ovládania, popis prostredia, v ktorom sa aplikácia m.agenda 

používa, návod na použitie aplikácie m.agenda alebo akýkoľvek popis správneho používania aplikácie 

m.agenda. Prístup k aplikácii m.agenda Poskytovateľ dodáva výlučne vo forme používateľského 

rozhrania internetového prehliadača. 

2.2 Poskytovateľ je v zmysle § 50 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom oprávnený vykonávať majetkové práva k aplikácii m.agenda.  

2.3 Poskytovateľ touto Zmluvou poskytuje Klientovi odplatnú a dočasnú nevýhradnú licenciu na 

používanie aplikácie m.agenda Klientom prostredníctvom internetovej domény magenda.sk v rozsahu 

zvoleného balíka služieb, ktoré sú uvedené a špecifikované na stránkach www.magenda.sk, za 

podmienok a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve (v ďalšom texte tiež iba „Služba“ alebo „Služby“). 

Poskytovateľ poskytuje Klientovi oprávnenie používať Službu v súlade s jej účelom, spôsobom                      

a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. Služby sú prevádzkované na serveroch v správe 

Poskytovateľa. 

2.4 Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby odmenu dohodnutú v článku 4. 

tejto Zmluvy.  

2.5 Klientovi z tejto Zmluvy nevzniká právo nadobudnúť vlastníctvo k zdrojovým kódom 

zabezpečujúcim Služby. Poskytovateľ zostáva vlastníkom zdrojových kódov zabezpečujúcich Služby.  

3. Objednanie Služieb a rozsah Služieb 

3.1 Poskytovateľ bude poskytovať Klientovi Služby na základe objednania Služby prostredníctvom 

aplikácie m.agenda prístupnej cez internetovú stránku www.magenda.sk, v rozsahu Klientom 

zvoleného balíka Služby na internetovej stránke www.magenda.sk. 

3.2 Poskytovateľ poskytuje Klientovi Službu najmä prostredníctvom aplikácie m.agenda prístupnej cez 

internetovú stránku www.magenda.sk, pričom je Poskytovateľ oprávnený z prevádzkových dôvodov 

formu poskytovania Služby zmeniť na akúkoľvek inú formu použitia elektronických prostriedkov tak, 

aby zostala zachovaná podstata Služby.  

3.3 Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy neposkytuje pripojenie Klienta na počítačovú sieť internet, 

ktoré je povinný zabezpečiť Klient na vlastné náklady a zodpovednosť, pričom Poskytovateľ  

nezodpovedá za žiadne škody, ktoré Klientovi vzniknú v zmysle nedostatočného a/alebo nekvalitného 

zabezpečenia tohto pripojenia, resp. jeho prerušenia alebo výpadku. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Klient si zvolí pre potreby používania Služby prihlasovacie údaje 

pozostávajúce z emailovej adresy a prístupového hesla; prihlasovacie údaje oznámi Poskytovateľovi 

formou vyplnenia registračného formulára.  



3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek korešpondencia vyplývajúca z tejto Zmluvy (vrátane  

elektronickej faktúry, výstupov databáz, upozornenia, varovania a oznamov o aktualizácii a novinkách 

v aplikácii m.agenda, reklamných a propagačných materiálov o poskytovaných službách, výpovede 

Zmluvy a pod.), ktorá má byť medzi Zmluvnými stranami zaslaná a doručená sa bude zasielať výlučne 

elektronicky vo forme emailovej správy, a to pre Poskytovateľa na emailovú adresu 

podpora@magenda.sk a pre Klienta na emailovú adresu, ktorú Klient zadá ako súčasť prihlasovacích 

údajov podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny emailovej adresy sa Klient týmto zaväzuje 

bezodkladne túto zmenu oznámiť Poskytovateľovi. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Poskytovateľ je 

oprávnený vždy zaslať Klientovi výlučne korešpondenciu vo forme emailovej správy, a to aj v prípade, 

ak Zmluva alebo ustanovenie právneho predpisu budú vyžadovať inú formu doručenia takejto 

korešpondencie. V prípade, ak Klient výslovne požiada Poskytovateľa o zaslanie akejkoľvek 

korešpondencie aj v písomnej forme, je Poskytovateľ oprávnený od Klienta za zaslanie akejkoľvek 

korešpondencie požadovať úhradu nákladov na tlač, kopírovanie a poštovné, ktoré bude vo výške 

minimálne 3,00 € bez DPH, resp. v prípade listín rozsahu nad 10 strán, resp. zasielaných do zahraničia 

vo výške minimálne 8,00 € bez DPH, ktoré budú účtované samostatne. 

3.6 Klient súhlasí s uložením cookies na svojom počítači pre doménu magenda.sk a všetky 

subdomény. Aplikácia magenda.sk využíva cookies na odlíšenie Klienta od ostatných používateľov. 

Cookies môžu napríklad ukladať emailovú adresu. V prípade že používateľ zablokuje alebo vymaže 

cookies, aplikácia m.agenda nebude fungovať správne. 

4. Odmena za Služby 

4.1 Výška odmeny za konkrétnu Službu, resp. balík Služieb, je uvedená na internetovej stránke 

www.magenda.sk ku dňu prijatia objednávky Poskytovateľom na konkrétnu Službu, resp. balík Služieb 

od Klienta (vybratie konkrétneho balíka Klientom v rámci aplikácie m.agenda). Odmena za 

poskytovanú Službu je stanovená na obdobie jedného kalendárneho mesiaca podľa objednanej Služby, 

resp. balíka Služieb. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena je konečná a zahŕňa všetky náklady                  

a výdavky súvisiace s poskytovanou Službou.  

4.2 Poskytovateľ zašle Klientovi elektronickú faktúru za príslušný kalendárny mesiac do 5 dní po 

uplynutí tohto kalendárneho mesiaca. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti 14 dní odo dňa 

vystavenia faktúry.  

4.3 V prípade, že si Klient zvolí platbu za Službu formou predplatného, Poskytovateľ vystaví faktúru do 

5 dní po prijatí objednávky Poskytovateľom na Službu, resp. balík Služieb. V tomto prípade je odmena 

za poskytovanú Službu stanovená na obdobie, na ktoré sa vzťahuje predplatné. 

4.4 Odmena ako aj všetky ďalšie finančné plnenia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa 

považujú za čiastky bez DPH (dane z pridanej hodnoty). V prípade, že dodanie plnenia je zdaniteľným 

plnením, dohodnutá čiastka plnenia sa zvýši o DPH podľa príslušných daňových zákonov a Zmluvná 



strana je povinná zaplatiť aj príslušnú DPH, a to zákonom stanoveným spôsobom a v zákonom 

stanovej výške.  

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Klient objednané Služby nevyužije z dôvodu 

spočívajúceho na strane Klienta, Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej odmeny od Poskytovateľa, 

a to ani v celku a ani v čiastočnom rozsahu. 

4.6 Pre prípad omeškania Klienta s úhradou odmeny alebo jej časti sa Zmluvné strany dohodli na 

výške úroku z omeškania s platením 0,05% denne z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

5. Práva a povinnosti Klienta 

5.1 Klient je oprávnený využívať aplikáciu m.agenda v rozsahu zakúpenej Služby alebo balíka Služieb 

uvedených na internetovej stránke www.magenda.sk počas trvania tejto Zmluvy, a to spôsobom, ktorý 

je v súlade s účelom a funkciou aplikácie, uvedenou na internetovej stránke www.magenda.sk;                   

a výlučne na zabezpečenie svojej činnosti. Klient sa zaväzuje využívať Služby výhradne pre svoju 

potrebu a spôsobom stanoveným v Zmluve. Klient sa zaväzuje neposkytovať Služby ani ktorékoľvek 

plnenie tvoriace súčasť Služieb, iným osobám a nesprostredkovať poskytovanie Služieb tretím osobám. 

5.2 Klient je oprávnený využívať poskytovanú Službu osobne alebo prostredníctvom svojich 

zamestnancov, zákazníkov, subdodávateľov a iných spolupracovníkov, ktorí tvoria členov projektových 

tímov Klienta. Klient zodpovedá za to, že jeho zamestnanci, zákazníci, subdodávatelia a iní 

spolupracovníci, ktorí budú využívať Službu ako členovia projektových tímov Klienta budú dodržiavať 

povinnosti Klienta vzťahujúce sa na rozsah, spôsob, pravidlá, obmedzenia a pod., používania Služby, 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom porušenie týchto povinností uvedenými členmi projektových tímov 

Klienta sa považuje za porušenie povinností Klientom, so všetkými právnymi dôsledkami vyplývajúcimi 

pre Klienta z tejto Zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. výpoveď Zmluvy, 

zodpovednosť za škodu a pod.).  

5.3 Klient je oprávnený používať aplikáciu m.agenda iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými 

platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom sa aplikácia m.agenda používa, najmä v 

súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného 

vlastníctva. Klient nie je oprávnený využívať Služby v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi osobitne v oblasti elektronických komunikácií, ako ani v rozpore so Zmluvou. 

5.4 Klient v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť, úplnosť a obsah údajov, ktoré vloží do aplikácie 

m.agenda pri používaní Služby a je povinný tieto údaje vkladať do aplikácie m.agenda v súlade                    

s platnými právnymi predpismi, pričom Klient zodpovedá za obsah týchto údajov ako aj za ukladanie 

týchto vstupov do aplikácie m.agenda. 

5.5 Údaje, ktoré Klient vloží do aplikácie m.agenda sú vždy vo výlučnom vlastníctve a dispozícii 

Klienta. Databáza údajov, ktorá vznikne používaním aplikácie m.agenda Klientom je vo výlučnom 

vlastníctve Klienta, za ktorej správnosť, úplnosť a obsah v plnom rozsahu zodpovedá. Túto databázu 

údajov počas trvania tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou uchováva a spravuje Poskytovateľ a na 



vyžiadanie ju najneskôr do 30 dní poskytne Klientovi vo forme elektronického výstupu z aplikácie 

m.agenda, resp. umožní Klientovi si tento výstup z aplikácie m.agenda vyhotoviť, a to vo formáte CSV, 

resp. inom formáte zvolenom Poskytovateľom. 

5.6 Klient nie je oprávnený zasahovať, šíriť, oddeľovať časti, vytvárať odvodené verzie alebo používať 

aplikáciu m.agenda iným spôsobom ako v nej obsiahnutými funkciami, pričom aplikáciu m.agenda nie 

je oprávnený meniť alebo upravovať. 

5.7 Klient nie je oprávnený využívať Služby tak, že namiesto Klienta, resp. členov jeho projektových 

tímov, bude používanie Služby vykonávať (tiež aktivovať, iniciovať a pod.) automat. Pre tento účel sa 

automatom rozumie akékoľvek zariadenie, ktoré je spôsobilé vykonávať používanie služby (tiež 

iniciovanie, aktivovanie a pod.) bez toho, aby konkrétne úkony priamo ovládala fyzická osoba. Za 

priame ovládanie sa nepovažuje predchádzajúce naprogramovanie úkonov umožňujúce automatické 

vykonávanie týchto úkonov opakovane vo viacerých prípadoch. Ak Klient využíva Služby vyššie 

uvedeným nepovoleným spôsobom, t.j. prostredníctvom automatu, je Poskytovateľ oprávnený 

okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať Klientovi prístup do aplikácie m.agenda               

a okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy. 

5.8 Klient nie je oprávnený používať, upravovať, prekladať, reprodukovať alebo prevádzať práva na 

používanie aplikácie m.agenda alebo kópie aplikácie m.agenda inak, než je výslovne uvedené v tejto 

Zmluve. Klient ďalej nie je oprávnený predať, sublicencovať, dať do nájmu inej osobe alebo aplikáciu 

m.agenda vziať do nájmu od inej osoby alebo aplikáciu m.agenda zapožičať. 

5.9 Klient nie je oprávnený spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa 

iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód aplikácie m.agenda. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na 

zákonom výslovne zakázané obmedzenia. Klient nie je oprávnený vytvárať na základe aplikácie 

m.agenda odvodené diela. 

5.10 Klient je oprávnený použiť aplikáciu m.agenda dodanú ako skúšobnú verziu výhradne na 

overenie a testovanie vlastností aplikácie m.agenda a tiež na predvádzacie účely. Klient sa zaväzuje, 

že aplikáciu m.agenda, ktorú získa ako skúšobnú verziu nebude používať  v rozpore s dobrými mravmi 

za účelom vyhnúť sa zaplateniu odmeny v zmysle článku 4. tejto Zmluvy. Za používanie aplikácie 

m.agenda v rozpore s dobrými mravmi sa bude rozumieť opakované objednanie skúšobnej verzie, 

pričom Klient bude používať Službu viac ako 3 (tri) mesiace v jednom kalendárnom roku. V prípade 

každého použitia aplikácie m.agenda v rozpore s dobrými mravmi je Klient povinný zaplatiť 

Poskytovateľovi sumu 1000,00 € bez DPH. 

5.11 Klient je povinný chrániť prihlasovacie údaje do Služby a neposkytnúť ich žiadnej tretej osobe 

vrátane Poskytovateľa. 

5.12 Klient je ďalej povinný pri používaní Služby dodržiavať aj ďalšie povinnosti a pravidlá, ktoré nie 

sú výslovné uvedené v Zmluve, ale vzhľadom na ich povahu je ich dodržanie nevyhnutné pre 

poskytovanie služieb Poskytovateľom (napr. nepoužívať aplikáciu na páchanie trestnej činnosti, 



podporovanie, krytie trestnej činnosti, porušovanie základných ľudských práv a slobôd, občianskych 

práv tretích osôb, znižovanie dobrého mena tretích osôb alebo zasahovanie do súkromia tretích osôb 

a pod.). 

6. Práva a povinnosti Poskytovateľa 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne aktualizovať aplikáciu m.agenda v súlade s platnou 

legislatívou. 

6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje všetky údaje Klienta vložené do aplikácie m.agenda spravovať 

nestranne, pri zachovaní maximálnej miery dôvernosti zverených informácií a na požadovanej odbornej 

úrovni, pričom všetky vstupy do aplikácie m.agenda, ktoré Klient uloží, je Poskytovateľ povinný 

spracovať do databázy a tieto údaje archivovať počas trvania tejto Zmluvy. Poskytovateľ súčasne 

vyhlasuje, že práva duševného vlastníctva Klienta k vstupom resp. databáze Klienta nachádzajúcim sa                     

v aplikácii m.agenda zostávajú vlastníctvom Klienta a sú nedotknuteľné. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný umožniť Klientovi využívať aplikáciu 

m.agenda dodanú v skúšobnej verzii na obdobie do konca kalendárneho mesiaca od dňa registrácie 

plus nasledujúci kalendárny mesiac (ďalej len „skúšobná prevádzka“), ak nebude dohodnuté 

Zmluvnými stranami inak. Klient týmto neodvolateľne udeľuje Poskytovateľovi súhlas na vymazanie 

vložených údajov do aplikácie m.agenda dodanej ako skúšobná verzia po uplynutí jedného 

kalendárneho mesiaca po skončení skúšobnej prevádzky. 

6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že databázu údajov, ktorú vytvorí Klient poskytne Klientovi vo forme 

elektronického výstupu z aplikácie m.agenda, resp. umožní Klientovi si vyhotoviť tento výstup, a to vo 

formáte CSV, resp. inom formáte zvolenom Poskytovateľom, na vyžiadanie Klienta najneskôr do 30 dní 

od doručenia žiadosti Klienta počas platnosti tejto Zmluvy. 

6.5 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Klienta prístup k aplikácii m.agenda počas trvania tejto 

Zmluvy časovo neobmedzene ako aj zabezpečiť technický a bezpečnostný dohľad a servis servera, na 

ktorom prevádzkuje aplikáciu m.agenda, s obmedzením uvedeným v bode 6.6 tohto článku Zmluvy. 

6.6 Poskytovateľ je oprávnený uskutočňovať na serveroch, na ktorých prevádzkuje aplikáciu 

m.agenda a ostatných zariadeniach Poskytovateľa plánovanú odstávku poskytovania Služieb. Odstávka 

bude slúžiť na uskutočnenie profylaktiky softvéru a hardvéru a iných technických zásahov, potrebných 

pre funkčnosť Služby. Rozsah odstávky: jeden krát týždenne tzv. malá profylaktika v rozsahu 

maximálne 4 hodiny a jeden krát mesačne tzv. veľká profylaktika v rozsahu maximálne 10 hodín. 

Odstávka bude realizovaná spravidla v nočných hodinách počas víkendov, ak to povaha prác bude 

dovoľovať. V prípade dlhšej odstávky je Poskytovateľ povinný na túto skutočnosť upozorniť 

oznámením na internetovej stránke www.magenda.sk. Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Služby 

(nezarátava sa do času oprávnenej odstávky podľa tohto bodu) počas živelnej pohromy, v prípade 

okolností vyššej moci a pod. Rovnako Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Služby v prípade, ak 

obsah údajov vložených do aplikácie m.agenda bude v rozpore s touto Zmluvou a/alebo platnými 



právnymi predpismi; v takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený okamžite a bez predchádzajúceho 

upozornenia zablokovať Klientovi prístup a poskytnúť tieto údaje zodpovedným inštitúciám. 

6.7 Poskytovateľ sa zaväzuje pre riešenie technických problémov súvisiacich s poskytovaním Služieb 

poskytovať technickú podporu na kontaktom telefónnom čísle uvedenom na internetovej stránke 

www.magenda.sk, na ktorej bude Poskytovateľ počas pracovných dní v čase minimálne od 09:00 do 

16:00 poskytovať informácie a zabezpečovať riešenia technických problémov pre Klientov. 

6.8 Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť podporu podľa bodu 6.7 tohto článku Zmluvy Klientovi 

najmä v prípadoch, ak oznámená chyba, resp. problém: 

a. je následkom neoprávneného zásahu do aplikácie m.agenda, jej zdrojového kódu, alebo použitím 

nesprávnych parametrov alebo nastavení aplikácie m.agenda; 

b. vznikla chybou obsluhy alebo používaním aplikácie m.agenda v rozpore s návodom na použitie; 

c. Klient nezaplatil odmenu podľa článku 4. tejto Zmluvy; 

d. pokiaľ to ustanovuje táto Zmluva. 

7. Zodpovednosť za vady Služby 

7.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že aplikácia m.agenda bude bez vád, a že Klient bude môcť 

používať aplikáciu so vzdialenou podporou Poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá za to, že servis a 

údržba poskytované v súvislosti so Službou poskytovanou Klientovi budú vykonávané Poskytovateľom 

s odbornou starostlivosťou. 

7.2 Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené: 

a) neoprávneným zásahom do aplikácie m.agenda, jej zdrojového kódu, alebo použitím nesprávnych 

parametrov alebo nastavení aplikácie zo strany Klienta, 

b) neodbornými zásahmi tretej osoby do danej aplikácie, resp. jej zdrojového kódu, 

c) zavineným protiprávnym konaním Klienta alebo tretích osôb, 

d) nesprávnym používaním aplikácie, 

f) používaním aplikácie spôsobom, na ktorý nebola určená alebo v rozpore s pokynmi Poskytovateľa, 

g) v dôsledku príčin nemajúcich pôvod v zavinenom protiprávnom konaní Poskytovateľa ako napríklad  

v dôsledku výpadku elektrického prúdu, okolností vyššej moci, spáchania trestného činu a pod. 

8. Zodpovednosť za škodu 

8.1 Poskytovateľ zodpovedá Klientovi podľa tejto Zmluvy iba za škody zavinené Poskytovateľom.  

8.2 Poskytovateľ nezodpovedá voči Klientovi za žiadne škody vzniknuté v dôsledku toho, že Klient 

poskytol nesprávne, zavádzajúce alebo neúplné informácie alebo dokumentáciu, ani za škody 

zapríčinené konaním či nekonaním osôb iných ako zamestnancov Poskytovateľa, resp. osôb oprávnene 



konajúcich v mene Poskytovateľa, s výnimkou prípadov, pri ktorých by sa dalo predpokladať, že takéto 

nesprávne, zavádzajúce alebo neúplné informácie pri bežných postupoch v rámci dohodnutých 

podmienok tejto Zmluvy, Poskytovateľ odhalí. 

8.3 V súvislosti s odporúčaniami alebo informáciami, ktoré Poskytovateľ poskytne Klientovi podľa tejto 

Zmluvy, Poskytovateľ nezodpovedá za spôsob, akým Klient odporúčania alebo informácie, ktoré mu 

poskytne Poskytovateľ, skutočne využije, pokiaľ tento spôsob nie je súčasťou poskytnutých odporúčaní 

alebo informácií. Poskytovateľ nebude zodpovedať za žiadne rozhodnutia Klienta na základe služieb 

Poskytovateľa vykonaných v zmysle tejto Zmluvy. 

8.4 Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá by vznikla Klientovi z dôvodu okolností 

vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala 

nezávisle od vôle Poskytovateľa a bráni mu v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, 

že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a ďalej, že by v čase 

podpísania tejto Zmluvy túto prekážku predvídal. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú najmä 

nepredvídateľné prírodné udalosti, vojna, teroristická akcia, štrajk a pod., postihujúce možnosť plnenia 

povinnosti Poskytovateľa.  

9. Ochrana osobných údajov a dôvernosť informácií 

9.1 Klient uzavretím tejto Zmluvy udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spravovaním, získavaním                    

a spracovávaním jeho osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov na účely a v rozsahu potrebnom pre poskytovanie Služieb, najmä spracovávať 

osobné údaje za účelom internej evidencie klientov, pre potreby realizácie ponúk a ďalších služieb 

poskytovaných Klientovi. Klient potvrdzuje, že je oboznámený so svojimi právami vyplývajúcimi zo 

zákona č. 122/2013 Z. z., najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže 

kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných 

údajov. 

9.2 Klient súhlasí so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov, účtovných a iných údajov, 

ktoré zadá do aplikácie m.agenda, Poskytovateľom pre potrebu správy zákazníckych účtov a fakturácie 

a zároveň so zasielaním správ, noviniek prostredníctvom emailovej komunikácie. Poskytovateľ sa 

zaväzuje, že bude osobné, účtovné a iné údaje Klienta chrániť a neposkytne ich tretej osobe s 

výnimkou prípadov, (i) ak je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, (ii) ak ich poskytuje svojim subdodávateľom v 

súvislosti s plnením tejto Zmluvy, alebo (iii) ak ich poskytuje osobám, ktoré jej poskytujú odborné 

služby (advokáti, notári, daňoví poradcovia, osoby zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, atď.). 

9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť tretím stranám informácie vyplývajúce, týkajúce sa 

a/alebo získané na základe tohto zmluvného vzťahu, (i) pokiaľ to nie je vyžadované právnymi 

predpismi alebo (ii) pokiaľ nemajú písomný súhlas druhej Zmluvnej strany alebo (iii) ak to nie je 

nevyhnutné za účelom splnenia práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.  



10. Trvanie a ukončenie Zmluvy 

10.1 Táto Zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu. Túto Zmluvu je možné ukončiť výlučne písomnou 

výpoveďou podanou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou. 

10.2  Klient uskutoční výpoveď Zmluvy zaslaním písomnej výpovede Zmluvy formou emailovej správy  

a adresu Poskytovateľa a/alebo zrušením účtu Klienta priamo v aplikácii m.agenda.  Pre prípad 

výpovede uskutočnenej Klientom sa Zmluvné strany dohodli na výpovednej dobe do konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná výpoveď Zmluvy Klientom. 

10.3 Poskytovateľ uskutoční výpoveď Zmluvy zaslaním písomnej výpovede Zmluvy formou emailovej 

správy na adresu Klienta. Pre prípad výpovede uskutočnenej Poskytovateľom sa Zmluvné strany 

dohodli na výpovednej dobe tri kalendárne mesiace, pričom výpovedná doba začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po podaní výpovede Zmluvy 

Poskytovateľom. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ môže s okamžitou účinnosťou (t.j. momentom 

podania výpovede) vypovedať túto Zmluvu formou emailovej správy zaslanej na adresu Klienta, a to 

výlučne v prípade, ak Klient nedodrží podmienky uvedené v tejto Zmluve, a to najmä, ak poruší svoju 

povinnosť zaplatiť Poskytovateľovi odmenu v zmysle článku 4. tejto Zmluvy alebo ak poruší akúkoľvek 

inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy. 

10.5 Za platné vypovedanie tejto Zmluvy sa považuje aj prípad, keď Klient emailovú správu 

obsahujúcu vypovedanie tejto Zmluvy neprevezme. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

pochybností o doručení akejkoľvek emailovej správy Klientovi sa považuje za deň doručenia tretí deň 

odo dňa jej odoslania. 

10.6 Ukončením tejto Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy                 

s výnimkou tých, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

tejto Zmluvy. 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že databázu údajov, ktorú vytvoril Klient v aplikácii m.agenda počas 

doby trvania tejto Zmluvy, Poskytovateľ vymaže, po uplynutí kalendárneho mesiaca bezprostredne 

nasledujúceho po ukončení Zmluvy, a to do 15 dní od uplynutia kalendárneho mesiaca bezprostredne 

nasledujúceho po ukončení Zmluvy. 

11. Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia Zmluvnými stranami, t.j. 

vyjadrením súhlasu Klienta, jeho zaregistrovaním sa do aplikácie m.agenda formou vyplnenia 

registračného formulára Klientom na internetovej stránke www.magenda.sk. 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu doplniť, resp. zmeniť, pričom  

nové znenie Zmluvy zverejní na internetovej stránke www.magenda.sk a oznámenie o zmene Zmluvy  

Poskytovateľ zašle na emailovú adresu Klienta. V prípade, že Klient nevyjadrí nesúhlas so zmenou 

Zmluvy, resp.  novou Zmluvou do 30 dní od uvedeného oznámenia,  Zmluva zverejnená na 



internetovej stránke www.magenda.sk sa bude považovať za platnú Zmluvu medzi Zmluvnými 

stranami, s čím Klient súhlasí.  

11.3 Ak by niektoré časti, prípadne ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, 

alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 

ustanovení Zmluvy. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane 

neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa Zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré 

najviac zodpovedá pôvodnej vôli Zmluvných strán a účelu podľa tejto Zmluvy.  

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre rozhodovanie sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy vrátane 

sporov o jej platnosť a dôsledky prípadnej neplatnosti, sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany sa dohodli, že na tento vzťah sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

Slovenskej republiky. 

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú právne spôsobilé na uzavretie tejto Zmluvy, a že osoby konajúce                 

v mene Zmluvných strán sú oprávnené za Zmluvnú stranu konať a v rozsahu tejto Zmluvy ju zaviazať. 

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, obsah Zmluvy je im dostatočne 

zrozumiteľný, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a na znak súhlasu s ňou ju 

slobodne, vážne, určito, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, uzavreli 

tak ako je uvedené  v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

 

Antastic s.r.o. 

Ing. Rastislav Štric, konateľ 

V Banskej Bystrici, dňa 1.1.2015 

 

 


