
  

   daren & curtis s.r.o. 

Polus Tower I, Vajnorská 100/A 

831 04  Bratislava, SK 

+421 (0)2 32 11 44 66 

office@darencurtis.sk 
www.darencurtis.com 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
- ŠKOLENIA 

 
spoločnosti daren & curtis, s.r.o. 

 
 
Obchodná spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 
Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 36 755 311, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 45168/B. (ďalej len „Spoločnosť“) 
Spoločnosť poskytuje školenia v oblasti marketingu. 
Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom 
školenia (ďalej len „účastník“) (ďalej spoločne len „zmluvné strany“), pričom sú pre zmluvné 
strany záväzné. 
 

I. PRIHLASOVANIE NA ŠKOLENIE 
1.1 Záujemcovia sa na školenia môžu prihlásiť prostredníctvom záväznej online prihlášky na 
internetovej stránke www.darencurtis.sk/skolenia/. Prihlásením sa na školenie vzniká 
zmluvný vzťah medzi účastníkom a Spoločnosťou. 
1.2 Záujemca môže, v prípade, že je termín školenia obsadený, vyplniť nezáväznú online 
prihlášku do poradovníka. Spoločnosť na základe vyplnenej online prihlášky do poradovníka 
kontaktuje záujemcu v prípade, že sa na danom školení uvoľní miesto.  
1.3 Záujemca môže na základe oznámenia Spoločnosti potvrdiť svoju účasť na danom 
školení. Potvrdenie záujemcu je záväzné a odo dňa potvrdenia účasti sa stáva účastníkom 
školenia, čím vzniká medzi účastníkom a Spoločnosťou zmluvný vzťah. 
 

II. ÚHRADA ZA ŠKOLENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 
2.1 Cena jednotlivých školení je uvedená na internetovej stránke 
www.darencurtis.sk/skolenia/ v podrobnostiach konkrétneho školenia. Ceny na stránke sú 
uvedené vrátane DPH. Záujemca vyplnením online prihlášky súhlasí s danou cenou za 
školenie a zaväzuje sa danú sumu uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a) bankovým prevodom alebo vkladom na účet Spoločnosti, ktorý je uvedený na zálohovej 
faktúre za školenie, ktorú Spoločnosť zašle záujemcovi po vyplnení online prihlášky,  
b) okamžitým bankovým prevodom prostredníctvom služby TrustPlatby, poskytovanej 
spoločnosťou Trust Pay, a.s., 
c) platobnou kartou prostredníctvom služby TrustCard, poskytovanej spoločnosťou Trust 
Pay, a.s. (bližšie informácie ohľadne služieb poskytovaných spoločnosťou Trust Pay, a.s. sú 
dostupné na internetovej stránke www.trustpay.eu)  

Účastníkovi je po úhrade sumy za školenie podľa vyššie uvedeného, zaslaný e-mail 
potvrdzujúci jeho účasť na danom školení. 
2.2 Účastník sa zaväzuje uhradiť sumu za ním vybrané školenie najneskôr 5 kalendárnych dní 
odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. V prípade platby, ktorá bola uhradená, ale nebola ešte 
pripísaná Spoločnosti na účet, je účastník povinný dôveryhodným spôsobom preukázať 
úhradu danej zálohovej faktúry. V prípade, že účastník zálohovú faktúru neuhradí v priebehu 
vyššie uvedenej lehoty, Spoločnosť je oprávnená od zmluvy odstúpiť. 

http://www.darencurtis.sk/skolenia/
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2.3 V prípade, že sa účastník prihlási na dané školenie v lehote kratšej ako 5 pracovných dní 
pred začiatkom školenia, je povinný zálohovú faktúru uhradiť najmenej 1 pracovný deň odo 
dňa vystavenia zálohovej faktúry. 
2.4 V prípade, že sa účastník, bez predchádzajúceho oznámenia zaslaného Spoločnosti, 
nezúčastní školenia, Spoločnosť nie je viazaná na vrátenie sumy ním uhradenej za dané 
školenie. 
2.5 V prípade, že je účastník v omeškaní s úhradou faktúry, je Spoločnosť oprávnená 
požadovať od účastníka zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý začatý deň omeškania. Zodpovednosť za škodu spôsobenú omeškaním účastníka 
týmto nie je dotknutá. 
2.6 Účastník vyplnením online prihlášky podľa čl. I ods. 1.1, prípadne potvrdením účasti na 
školení podľa čl. I ods. 1.3, súhlasí so zaslaním faktúry a zálohovej faktúry za dané školenie 
v elektronickej forme na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri vyplnení online prihlášky. 
Spoločnosť zašle účastníkovi faktúru v listinnej forme v prípade, že účastník o zaslanie 
takejto faktúry Spoločnosť dodatočne požiada prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu 
skolenia@darencurtis.sk.  
 

III. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A STORNO OBJEDNÁVKY 
3.1 Účastník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez storno poplatku ak oznámi odstúpenie od 
zmluvy najmenej 10 kalendárnych dní pred začiatkom školenia, a to prostredníctvom e-mailu 
na adresu skolenia@darencurtis.sk alebo telefonicky na tel. č. 0903901480 alebo 
0918636697. 
3.2 V prípade neskoršieho oznámenia odstúpenia od zmluvy, najneskôr však 2 kalendárne 
dni pred začiatkom školenia, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny 
školenia.  
3.3 Účastník, ktorý oznámi Spoločnosti odstúpenie od zmluvy menej ako 2 kalendárne dni 
pred začiatkom školenia, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100% ceny školenia na 
ktoré sa záväzne prihlásil. 
3.4 V prípade, že účastník odstúpi od zmluvy, zaniká jeho právo zúčastniť sa na danom 
školení. Účasť na inom školení tým nie je dotknutá. 
3.5 V prípade ak bola zo strany účastníka školenia uhradená faktúra za školenie pred 
odstúpením od zmluvy, Spoločnosť účastníkovi túto úhradu obratom vráti.  
3.6 Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom školenia odstúpiť 
z akéhokoľvek dôvodu od zmluvy s konkrétnym účastníkom a zároveň sa zaväzuje v danom 
prípade vrátiť účastníkovi sumu uhradenú za dané školenie. Zmluvné vzťahy s ostatnými 
účastníkmi na danom školení tým nie sú dotknuté. 
 

IV. ZMENA TERMÍNU A/ALEBO MIESTA KONANIA ŠKOLENIA 
4.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom školenia zmeniť termín 
a/alebo miesto konania školenia. 
4.2  Zmenu termínu a/alebo miesta konania školenia Spoločnosť oznámi účastníkom školenia 
vopred, prostredníctvom e-mailu alebo SMS na kontaktné údaje, ktoré záujemcovia zadávajú 
pri vypĺňaní online prihlášky. 

mailto:skolenia@darencurtis.sk
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4.3 Oznámenie podľa bodu 4.2 sa považuje za doručené nasledujúci deň po odoslaní 
oznámenia účastníkovi. 
4.4 Účastník je oprávnený v prípade zmeny termínu a/alebo miesta školenia odstúpiť od 
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí účastník ohlásiť Spoločnosti e-mailom na adresu 
skolenia@darencurtis.sk najneskôr  2 kalendárne dni pred začiatkom daného školenia, podľa 
nového termínu oznámeného Spoločnosťou. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany 
účastníka z dôvodu zmeny termínu a/alebo miesta konania školenia vo vyššie stanovenej 
lehote Spoločnosť obratom vráti účastníkovi úhradu za dané školenie.  
4.5 V prípade, že účastník neodstúpi od zmluvy podľa bodu 4.4, považuje sa neodstúpenie od 
zmluvy za súhlas účastníka so zmenou termínu a/alebo miesta konania školenia. 
 

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
5.1 Účastník prihlásením na školenie súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov 
poskytnutých spoločnosti daren & curtis, s.r.o., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 
831 04 Bratislava, IČO: 36 755 311, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45168/B, v rozsahu, meno, priezvisko, pracovná pozícia, 
adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e – mailová adresa, a to pre účely účasti na ním 
vybranom školní organizovanom Spoločnosťou.  
5.2 Súhlas sa udeľuje na čas, pokým bude spoločnosť na účely evidencie účasti na školení 
potrebovať tieto údaje na ich spracúvanie, a to najviac na dobu 5 rokov odo dňa účasti na 
školení.  
5.3 Udelením súhlasu účastník vyhlasuje, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, poskytnuté 
údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne a je si vedomý svojich práv – práv dotknutej osoby v 
zmysle ustanovenia § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o ochrane osobných údajov“). Zároveň súhlasí so zaradením osobných údajov do databázy 
Spoločnosti. 
5.4 Spoločnosť prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované 
výlučne na účely poskytovanej služby a len v rámci Spoločnosti, ktorá s nimi bude nakladať 
v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade, že nedôjde k uzavretiu 
zmluvného vzťahu, ako aj po splnení účelu spracovania osobných údajov, Spoločnosť tieto 
osobné údaje zlikviduje. 

VI. PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
6.1 Všetky študijné materiály poskytované účastníkom na školení, sú predmetom práva 
duševného vlastníctva Spoločnosti. 
6.2 Účastník školenia sa zaväzuje, že všetky študijné materiály, ktoré od Spoločnosti obdrží 
na školení, bude využívať výlučne na súkromné účely. Účastník sa zároveň zaväzuje, že 
nebude nijakým spôsobom kopírovať a šíriť obsah školení a poskytovať k nim prístup tretím 
osobám.  

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
7.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Zmenené 
obchodné podmienky sa stávajú záväznými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke 
www.darencurtis.sk. 

mailto:skolenia@darencurtis.sk
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7.2 V prípade prebiehajúcich akcií sa prihlasovanie na školenia a zmluvné vzťahy medzi 
Spoločnosťou a účastníkom školenia spravujú okrem týchto všeobecných obchodných 
podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Záväzné podmienky príslušnej akcie 
Spoločnosť zverejní na svojej internetovej stránke. V prípade, že sa účastník prihlási na 
školenie v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Spoločnosť je oprávnená od zmluvy 
odstúpiť. O odstúpení od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu Spoločnosť účastníka informuje 
prostredníctvom e-mailu a vráti účastníkovi uhradenú sumu za dané školenie v lehote do 14 
dní. 
7.3 Spoločnosť negarantuje výsledky odprezentované na školení. 
7.4 Spoločnosť nezodpovedá za nepredpokladané technické poruchy, ktoré nastanú 
v priebehu školenia a ktoré nie je možné okamžite napraviť. 
7.5 V prípade, že sa niektoré z ustanovení v týchto obchodných podmienkach stane 
neplatným, platnosť ostatných ustanovení ostáva nedotknutá. 
7.6 Spoločnosť garantuje 100%-nú spokojnosť účastníkov s priebehom školení. V prípade 
nespokojnosti účastníka s priebehom školenia Spoločnosť na požiadanie vráti účastníkovi 
sumu ním uhradenú za dané školenie. Účastník je povinný v žiadosti o vrátenie sumy 
uhradenej za školenie uviesť relevantný dôvod takejto žiadosti. Spoločnosť posudzuje 
žiadosti jednotlivo a ponecháva vo svojej výhradnej právomoci rozhodnutie o dôvodnosti 
danej žiadosti a o nároku na vrátenie sumy uhradenej za školenie.  
7.7 Tieto obchodné podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné. V zmysle § 273 zákona č. 
513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
sú tieto obchodné podmienky považované za všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti. 
7.8 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zmluvným stranám dňom 
vyplnenia a odoslania online prihlášky účastníkom. 
 
 
V Bratislave, dňa 8.6.2017 
 

 
Mgr. Jakub Čech 

Konateľ daren & curtis, s.r.o. 
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Záväzné podmienky akcie „3 za 2“ 
spoločnosti daren & curtis, s.r.o. 

 
Obchodná spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 
Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 36 755 311, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 45168/B. (ďalej len „Spoločnosť“) 
týmto vyhlasuje v zmysle § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) podmienky akcie „3 za 2“ (ďalej len 
„akcia“) 
Tieto záväzné podmienky akcie upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom 
školenia počas vyhlásenej akcie  (ďalej len „účastník“) (ďalej spoločne len „zmluvné strany“), 
pričom sú pre zmluvné strany záväzné. 
 
Podmienky akcie: 
1. V prípade, že sa účastník záväzne prihlási na tri ľubovoľne zvolené školenia 
prostredníctvom internetovej stránky www.darencurtis.sk/skolenia/, je povinný uhradiť cenu 
uvedenú na tejto stránke len za dve z týchto školení, pričom školenie za ktoré účastník 
nemusí cenu uhradiť určuje výlučne Spoločnosť.  
 
2. Ods. 1 platí len v súvislosti so školeniami zverejnenými na internetovej stránke 
www.darencurtis.sk/skolenia/ s termínom uskutočnenia do 23.08.2017. 
 
3. V prípade, že sa účastník nemôže zúčastniť školenia na ktoré sa záväzne prihlásil, je 
oprávnený v prípade, že túto skutočnosť oznámil Spoločnosti najmenej 14 dní pred 
uskutočnením školenia, prihlásiť sa na náhradný termín školenia, ktoré sa uskutoční, a to do 
31.12.2017. Účastník má nárok na jeden bezplatný náhradný termín za tri školenia na ktoré 
sa záväzne prihlásil podľa ods. 1. 
 
4. Účastník je oprávnený kedykoľvek pred začiatkom školenia na ktoré sa záväzne prihlásil, 
oznámiť Spoločnosti prostredníctvom e-mailu na adresu skolenia@darencurtis.sk údaje 
o osobe, ktorá sa školenia zúčastní namiesto účastníka, ktorý sa na dané školenie záväzne 
prihlásil. 
 
5. Akcia je vyhlásená od 08.06.2017 do 23.08.2017. 
 
6. Spoločnosť je oprávnená počas platnosti vyhlásenej akcie meniť jej podmienky. Zmenu 
podmienok akcie Spoločnosť oznámi zverejnením upravených podmienok akcie na jej 
webovom sídle. Účastníkom, ktorí splnili podmienky akcie pred jej ukončením alebo zmenou, 
ostáva právo na uplatnenie akcie zachované, pričom si ho môžu uplatniť podľa týchto 
záväzných podmienok akcie. 
 
7. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pred skončením tejto akcie ukončiť akciu bez 
udania dôvodu. 

http://www.darencurtis.sk/skolenia/
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8. Tieto záväzné podmienky akcie sú záväznými podmienkami podľa všeobecných 
obchodných podmienok- školenia (VOP) Spoločnosti, na základe čoho okrem týchto 
záväzných podmienok akcie pre danú akciu platia aj VOP Spoločnosti v platnom znení. 
V prípade ustanovení odlišne upravených v týchto záväzných podmienkach a VOP, platia 
ustanovenia uvedené v týchto záväzných podmienkach. 
 
9. Tieto záväzné podmienky akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnia na 
webovom sídle Spoločnosti. 
 
V Bratislave, dňa 8.6.2017 
 

 
Mgr. Jakub Čech 

Konateľ daren & curtis, s.r.o. 
 

 


