
ZMLUVA O PRÍSTUPU K VÝUČBOVÉMU SYSTÉMU Vieme pre jednotlivcov a rodiny 

 

I. Účel zmluvy 

1.  Účelom tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva“) je upraviť využitie vybraných výučbových stránok 
systému „Vieme“, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach  www.viemeto.org,  
www.viemeposlovensky.sk,   www.viemematiku.sk,   www.viemeinformatiku.sk,    
www.viemepoanglicky.sk,   www.viemeponemecky.sk   (všetky tieto stránky predstavujú 
systém, ďalej označený ako „Vieme“) pre individuálne výučbové účely. 
 

II. Výučbový systém 

1. Poskytovateľom systému Vieme je spoločnosť Umíme to, s.r.o., IČO 09181920, so sídlom 
Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, ktorá zároveň prevádzkuje internetové 
stránky www.viemeto.org,  www.viemeposlovensky.sk,   www.viemematiku.sk,   
www.viemeinformatiku.sk,   www.viemepoanglicky.sk,   www.viemeponemecky.sk. 

2. Poskytovateľ je majiteľom autorských práv k systému Vieme, t.j. predovšetkým ku všetkým 
textom, cvičeniam a príkladom použitým v systému Vieme, ktoré podliehajú ochrane 
autorského práva. 

3. Táto Zmluva upravuje prístup Nadobúdateľa (jednotlivca či rodiny) k vybraným výučbovým 
stránkam systému Vieme (objednaný výučbový modul či moduly sú ďalej označené ako 
„Výučbový systém“), a to pre individuálne výučbové účely, s možnosťou 1-6 prístupových 
účtov s neobmedzenou možnosťou precvičovania znalostí.  

4. Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy poskytuje Nadobúdateľovi právo užívať Výučbový systém 
pre vlastné výučbové účely, na dobu určitú. 

5. Právo užívať Výučbový systém („Licencia“) sa poskytuje ako nevýhradné a za odmenu. 
Poskytovateľ je oprávnený rovnaké práva poskytnúť aj iným osobám ako Nadobúdateľovi.  

6. Poskytovateľ má právo Výučbový systém v priebehu trvania Zmluvy inovovať, pozmeňovať a 
vylepšovať (pričom toto môže na čas obmedziť funkcie Výučbového systému). S touto 
skutočnosťou bol Nadobúdateľ oboznámený a súhlasí s ňou. 

 

III. Povinnosti Poskytovateľa 

1. Poskytovateľ je povinný umožniť Nadobúdateľovi využitie Výučbového systému po celú dobu 
trvania tejto Zmluvy, okrem primeraných technických odstávok. 

2. Poskytovateľ je oprávnený trvalo a celkovo zásadným zpôsobom zasiahnuť do obsahu 
Výučbového systému, za podmienok tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že takýto 
zásadný zásah sa nebude vzťahovať na výsledky výučby, ktoré si uživatel uložil, či získal (napr. 
dosiaľ získané štíty a medaile pri postupu učivom).  

3. Poskytovateľ je povinný Nadobúdateľovi umožniť plné využitie Výučbového systému do 5 dní 
od zaplatení odmeny. 

4. Poskytovateľ je povinný chrániť osobné údaje Nadobúdateľa. Podrobnejšie informácie o 
ochrane osobných údajov spracoval Poskytovateľ do dokumentu Zásady spracovania a ochrany 
osobných údajov. 

5. V prípade, že Výučbový systém nie je plne funkčný, tak, ako bolo dohodnuté v tejto Zmluve, 
teda dlhšie ako 14 dní, má Nadobúdateľ právo po preukázaní (napr. nefungujúceho prístupu) 



na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie pomernej čiastky (za jednotlivé dni, kedy nemohol systém 
využívať).  
 

IV. Povinnosti Nadobúdateľa 

1. Nadubúdateľ je povinný využívať Výučbový systém vždy len v rámci vlastnej vzdelávacej 
činnosti.  

2. Nadobúdateľ najmä nesmie Výučbový systém ani jeho akúkoľvek časť využívať pre tvorbu 
obdobných systémov, bez ohľadu na to, či by takýto systém podliehal ochrane autorského 
práva, alebo nie. 

3. Nadobúdateľ nie je oprávnený akokoľvek nakladať s Výučbovým systémom, predovšetkým nie 
je oprávnený poskytnúť podlicenciu k Výučbovému systému alebo jeho časti.  

4. Nadobúdateľ nemôže v žiadnom prípade využitie Výučbového systému, ktoré je samo o sebe 
v súlade so Zmluvou, zaťažiť akýmikoľvek zvláštnymi platbami tretích osôb, ktoré by sa 
vzťahovali výlučne, prevažne alebo iba zo nezanedbateľnej časti práve k využitiu Výučbového 
systému.  

5. Nadobúdateľovi je zakázané využívať Výučbový systém akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mu 
generoval iný prospech ako zlepšenie jeho znalostí a schopností. 

6. V prípade porušenia povinností stanovených v časti IV. Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený od 
Zmluvy odstúpiť a vzniká mu právo na náhradu škody či ujmy. 

 

V. Prehlásenie Nadobúdateľa a Reklamačný poriadok 

1. Nadobúdateľ prehlasuje, že sa dôkladne, podrobne a dostatočným spôsobom oboznámil 
s Výučbovým systémom tak, ako je prístupný na stránkach uvedených v kapitole I., a to 
bezprostredne pred uzatvorením tejto Zmluvy. Nadobúdateľ prehlasuje, že uzatvorením tejto 
Zmluvy dáva najavo, že považuje Výučbový systém za úplne vhodný na účely jeho použitia na 
základe Zmluvy. 

2. Ak zistí Nadobúdateľ nezhody medzi dodaným produktom a daňovým dokladom (ku každému 
produktu je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako záručný list) a skutočne dodaným 
produktom, alebo inú skutočnosť, bez zbytočného odkladu kontaktuje zástupcu Umíme to 
s.r.o. e-mailom na adrese: podpora@viemeto.org  

3. Zákazník je v rámci reklamácie povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo 
z chybného plnenia si zvolil, popísať závadu a/alebo popísať, ako sa prejavuje. Reklamácia bude 
vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie, pokiaľ sa Poskytovateľ s Nadobúdateľom nedohodnú na dlhšej lehote. 

 

VI. Odmena za poskytnutie Licencie a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytnutie Licencie je za úplatu. 
2. Zmluvná cena sa riadi aktuálnym cenníkom prístupným na internetových stránkach 

Poskytovateľa, s ktorým sa Nadobúdateľ zoznámil a s uvedenými cenami súhlasí. 
3. Poskytovateľ vystaví faktúru na odmenu za poskytnutú Licenciu do 10 dní od uzatvorenia 

Zmluvy. Faktúru je Poskytovateľ oprávnený poslať na adresu poskytnutú Nadobúdateľom. 



4. V prípade, že Nadobúdateľ neinformuje Poskytovateľa najneskôr 20. deň od uzatvorenia 
Zmluvy o tom, že mu nebola doručená faktúra, platí, že objednávateľovi bola faktúra doručená 
práve 10. deň po uzatvorení Zmluvy. 

5. Odmena je splatná do 15 dní od doručenia faktúry. 
6. V prípade, že bude Nadobúdateľ v omeškaní s úhradou odmeny aspoň mesiac od vystavenia 

faktúry, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

 

VII. Doba trvania Zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v rozsahu stanovenom platným cenníkom. 
2. Zmluva môže byť predĺžená na základe dohody strán. 

 

VIII. Záverečné dojednania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti podľa tejto dohody sa riadia 
slovenským právnym poriadkom a najmä ustanovením občianského zákonníku, zákonom č.  
40/1964 Zb. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že prípadné spory zo Zmluvy budú riešiť zmiernym 
spôsobom a zdržia sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo neprimeraným spôsobom 
zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov druhej strany bez právneho dôvodu. 

3. V prípade, že by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo neplatné, nemá to vliv na platnosť 
ostatných dojednaní. V prípade potreby sú strany povinné Zmluvu doplniť takým spôsobom, 
aby bol zachovaný jej účel a boli zachované práva obidvoch zmluvných strán nadobudnuté 
v dobrej viere. 

4. Zmluva môže byť uzatvorená písomne, alebo elektronicky prostredníctvom webového 
formulára Poskytovateľa. 

5. Akékoľvek dodatky či zmeny tejto Zmluvy musia byť vyhotovené písomne. 
6. Táto dohoda je spísaná v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.  
7. Zmluva nabýva platnosti aj dňom prijatia zmluvného návrhu, t.j. podpisu druhej zo strán 

v prípade uzatvorenia Zmluvy písomne, alebo potvrdením webového formulára 
Poskytovateľom v prípade elektronického uzatvorenia Zmluvy.  

 

Dátum vydania: 1.8.2020 

 


