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Obchodné

podmienky



1. Kto sme
 

1.1. Vitajte v Sudo Academy. Tieto používateľské podmienky (ďalej len „Podmienky“) 
upravujú vašu účasť na Sudo Academy (ďalej len „Kurz“), prístup k nej alebo jej 
používanie. Kurz organizuje spoločnosť Sudo Academy, spoločnosť s ručením 
obmedzeným so sídlom v DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 
01 Košice, Slovensko, IČO 53 607 414, (ďalej len „Organizátor“). Organizátor bude v 
súvislosti s organizáciou Kurzu z času na čas spolupracovať s tretími stranami.
 

1.2. Tieto Podmienky stanovujú podmienky medzi Organizátorom a vami, keď si 
zakúpite miesto na Kurze, aby ste sa ho zúčastnili osobne alebo online (ďalej len 
„Miesto“). Zakúpením Miesta alebo registráciou na Kurz súhlasíte s tým, že budete 
dodržiavať Podmienky a budete nimi viazaní, pretože uzatvárate zmluvu s 
Organizátorom. Mali by ste si pozorne prečítať Podmienky.
 

2. Používanie 
 

2.1. Kurzu sa môžete zúčastniť, iba ak s Organizátorom uzavriete záväznú zmluvu, a to 
iba v súlade s týmito Podmienkami a všetkými príslušnými zákonmi. Keď sa prihlásite 
na Kurz a následne, keď sa na Kurze zúčastníte, musíte nám poskytnúť presné a úplné 
informácie a zaväzujete sa aktualizovať svoje informácie tak, aby boli presné a úplné. 
Akékoľvek používanie alebo účasť kohokoľvek do 18 rokov je zakázané.
 

2.2. Kurzu sa môžete zúčastniť osobne alebo online, podľa uváženia Organizátora. Ak 
sa chcete zúčastniť Kurzu, musíte sa najskôr prihlásiť online na webových stránkach 
Kurzu. Záväzná zmluva medzi vami a Organizátorom, ktorej súčasťou sú tieto 
Podmienky, vzniká, keď Organizátor potvrdí prijatie Poplatku a pridelenie vášho Miesta 
po zaplatení Poplatku (definované nižšie).
 

3. Platby
 

3.1. Organizátor účtuje poplatok za Miesto na Kurze osobne alebo online (ďalej len 
„Poplatok“). Poplatok je zobrazený na webových stránkach Kurzu v EUR bez dane z 
pridanej hodnoty. Poplatok je konečný, nakoľko Sudo Academy nie je platcom DPH. 
Poplatok je potrebné zaplatiť pred uskutočnením Kurzu, aby ste sa mohli zúčastniť. Za 
mimoriadnych okolností sú možné individuálne dohody, na základe výslovnej dohody s 
Organizátorom. V súvislosti s takýmto dotazom sa obráťte na adresu 
info@sudoacademy.io.
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4. Vrátenie Poplatku 


4.1. Vzhľadom na povahu Kurzu nemáte spravidla nárok na vrátenie peňazí za 
zakúpené Miesto. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zúčastniť Kurzu v deň, pre 
ktorý ste si Miesto zakúpili, nemáte nárok na vrátenie peňazí.
 

4.2. Vzhľadom na jedinečnú a vysoko personalizovanú povahu Kurzu je zakúpené 
Miesto určené len pre vaše osobné použitie a nesmie byť opätovne predané ani 
prevedené na inú osobu alebo tretiu stranu.
 

5. Zmeny a zrušenie 
 

5.1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah Kurzu. Organizátor vás bude čo 
najskôr informovať o každej takejto zmene.
 

5.2. Organizátor je oprávnený zmeniť alebo určiť formu Kurzu. To zahŕňa, ale 
neobmedzuje sa iba na to, že je Organizátor oprávnený od vás vyžadovať účasť na 
kurze online alebo/aj osobne.
 

5.3. Organizátor je oprávnený Kurz kedykoľvek zrušiť z dôvodu nepredvídaných 
okolností, ako je vyššia moc. V takom prípade je Organizátor povinný (i) okamžite vás 
informovať o zrušení Kurzu a (ii) vrátiť vám Poplatok vo výške, za ktorú ste zakúpili svoje 
Miesto. Organizátor vráti Poplatok do jedného mesiaca od oznámenia o zrušení Kurzu.
 

6. Práva duševného vlastníctva a obsah 
 

6.1. Akékoľvek patenty, ochranné známky, dizajny, procesy, vynálezy, vylepšenia, 
úžitkové vzory, práva v databázach, práva v dizajnoch, servisné značky, obchodné 
mená, autorské práva, know-how, objavy, výtvory, vynálezy alebo vylepšenia alebo 
doplnky na vynálezy, obchodné tajomstvá a akékoľvek iné práva duševného 
vlastníctva akejkoľvek povahy na celom svete, či už registrované alebo neregistrované, 
vrátane všetkých prihlášok a práv na ich prihlásenie (ďalej len „Duševné vlastníctvo“) 
použitých akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s Kurzom je vo vlastníctve Organizátora 
a/alebo jeho partnerov. Zakúpením Miesta a/alebo účasťou na Kurze nezískate žiadne 
právo, licenciu alebo podiel na Duševnom vlastníctve a nemôžete ho použiť iným 
spôsobom ako na účasť na Kurze a/alebo iným spôsobom ako podľa výslovného 
pokynu Organizátora.
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6.2. Aby sa predišlo pochybnostiam, nič v tejto Zmluve sa nebude považovať za nárok 
na akékoľvek zákonné alebo úžitkové právo na alebo v akomkoľvek Duševnom 
vlastníctve, ktoré vlastní alebo používa Organizátor; ani Podmienky vám neudeľujú 
žiadne právo ani licenciu na žiadne Duševné vlastníctvo Kurzu iné ako právo na 
používanie Duševného vlastníctva po obmedzenú dobu vašej účasti na Kurze len na 
účely Kurzu a/alebo podľa výslovného pokynu Organizátora. Duševné vlastníctvo 
zostáva vždy výlučným vlastníctvom Organizátora alebo jeho partnerov.
 

6.3. Pokiaľ ide o Duševné vlastníctvo, zaväzujete sa, že nebudete zverejňovať, zdieľať, 
rekonštruovať, publikovať, kopírovať alebo inak používať akékoľvek Duševné vlastníctvo 
alebo akékoľvek informácie z neho odvodené, s výnimkou prípadov uvedených v časti 
6 Podmienok alebo na základe výslovného písomného súhlasu Organizátora.
 

6.4. Sľubujete a zaručujete sa, že nebudete zverejňovať alebo rozširovať nepravdy, 
diskriminačné (vrátane, ale nie výlučne, rasistických a/alebo sexistických), poburujúce 
alebo iné škodlivé vyhlásenia a/alebo obsah na Kurze, v rámci Kurzu a/alebo 
Organizátorovej infraštruktúry. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek vás vylúčiť z 
Kurzu bez nároku na vrátenie peňazí, ak porušíte túto časť. Organizátor si ďalej 
vyhradzuje právo odmietnuť vám prijatie a/alebo vylúčiť vás z Kurzu za akékoľvek 
správanie, ktoré Organizátor považuje za neprijateľné a/alebo v rozpore s 
Podmienkami alebo príslušnými zákonmi. V súvislosti s takýmto odmietnutím prijatia 
alebo vylúčením nemáte nárok na vrátenie peňazí a/alebo náhradu.
 

6.5. Súhlasíte s nahrávaním obrazu, videa a zvuku kedykoľvek na Kurze. Upozorňujeme 
vás, že v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi môžu 
byť potrebné samostatné súhlasy.
 

7. Súkromie
 

7.1. Rovnako ako Podmienky, aj Zásady ochrany osobných údajov (ktoré nájdete tu) sú 
súčasťou zmluvy medzi vami a Organizátorom pri zakúpení Miesta. Uzavretím zmluvy s 
Organizátorom preto potvrdzujete, že súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov.
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8. Zodpovednosť 


8.1. Súhlasíte s tým, že Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s Kurzom 
okrem zodpovednosti, ktorá je povinná podľa platných právnych predpisov.
 

8.2. Organizátor nenesie zodpovednosť za vašu zamestnateľnosť alebo hľadanie 
zamestnania po vašej účasti na Kurze. Zatiaľ čo vám Organizátor môže po vašej účasti 
na Kurze poskytnúť kontakt na potenciálneho zamestnávateľa, tento kontakt  
Organizátor nezaručuje a nenesie zaň žiadnu zodpovednosť, Organizátor nenesie 
žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vašim kontaktom alebo diskusiami s takýmito 
potenciálnymi zamestnávateľmi a nie je zodpovedný za výsledok akýchkoľvek 
takýchto kontaktov alebo diskusií.
 

8.3.  Kurz sa vedie „tak, ako je“, bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej. 
Organizátor neprijíma žiadnu zodpovednosť za to, že vy alebo akákoľvek iná osoba sa 
spoľahne na akýkoľvek aspekt Kurzu alebo na akékoľvek informácie poskytnuté na 
Kurze. Organizátor osobitne odmieta, bez obmedzenia, všetky podmienky 
obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia pravidiel a akékoľvek 
záruky vyplývajúce z priebehu alebo používania obchodného vzťahu. Organizátor ďalej 
odmieta všetku zodpovednosť súvisiacu s vašim Miestom na kurze, prístupom k nemu 
alebo jeho používaním. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše Miesto na Kurze, 
prístup k nemu alebo jeho použitie je na vaše vlastné riziko.
 

8.4. Organizátor nezodpovedá za externé informácie, odkazy a obsah poskytnutý inými 
osobami na Kurze a nenesie zodpovednosť za:



8.4.1. akékoľvek priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné straty, náklady, 
zranenia alebo škody na akejkoľvek osobe alebo majetku, ktoré vznikli priamo alebo 
nepriamo z Kurzu alebo z iných súvisiacich aspektov alebo v súvislosti s Podmienkami;
 

8.4.2. akékoľvek výdavky vzniknuté v dôsledku zrušenia Kurzu a/alebo zmeny formátu 
Kurzu, okrem vrátenia Poplatku, ako je uvedené v tomto dokumente;
 

8.4.3. akékoľvek oneskorenia, prerušenia alebo chyby v prenose alebo dodaní 
akýchkoľvek služieb; a
 

8.4.4. akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s Kurzom.
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8.6. V žiadnom prípade neprekročí celková zodpovednosť Organizátora za všetky 
nároky spojené s Kurzom výšku Poplatku.



9. Odškodnenie
 

9.1. Súhlasíte s tým, že odškodníte Organizátora a zabezpečíte, aby Organizátor, jeho 
zástupcovia, poskytovatelia licencií, partneri a dodávatelia boli chránení proti všetkým 
nákladom, nárokom, škodám, zodpovednosti a výdavkom (vrátane akýchkoľvek 
poplatkov za odborné úkony), ktoré môžu Organizátorovi vzniknúť z dôvodu vášho 
porušenia týchto Podmienok. Aby sa predišlo pochybnostiam, toto odškodnenie sa 
rozšíri (bez obmedzenia) na akékoľvek straty, ktoré môžu Organizátorovi vzniknúť v 
dôsledku porušenia časti týchto Podmienok týkajúcej sa Práv duševného vlastníctva a 
obsahu.
 

10. Oznámenia
 

10.1. Akékoľvek oznámenie, ktoré je potrebné podať v súlade s Podmienkami, bude 
urobené e-mailom alebo doporučenou poštou prvej triedy. Ak je adresované vám, na 
adresu alebo e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli Organizátorovi a/alebo Kurzu počas 
procesu registrácie. Ak je adresovaný Kurzu a/alebo Organizátorovi, na adresu 
uvedenú v tomto dokumente a na nasledujúci e-mail: info@sudoacademy.io. Každé 
takéto oznámenie sa považuje za vykonané, ak bude riadne zaslané ako zásielka prvej 
triedy doporučenou poštou alebo kuriérom do piatich (5) dní od odoslania a ak bude 
riadne zaslané e-mailom, tak v čase jeho odoslania.
 

11. Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Podmienky nepodliehajú nijakým konkrétnym časovým obmedzeniam. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Akékoľvek 
zmenené Podmienky budú zverejnené na webových stránkach Kurzu. Je vašou 
zodpovednosťou pravidelne kontrolovať Podmienky a zaznamenávať akékoľvek zmeny 
a doplnky. Táto verzia Podmienok je platná od 1. marca 2021. 


11.2. Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a práva a 
povinnosti, ktoré tu nie sú upravené, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú 
jurisdikciu v prípade sporov vyplývajúcich z Podmienok alebo v súvislosti s 
Podmienkami.
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11.3. Ak sa kedykoľvek ktorékoľvek ustanovenie Podmienok stane nezákonným, 
neplatným alebo nevymáhateľným v akomkoľvek ohľade podľa práva ktorejkoľvek 
jurisdikcie, nebude to mať vplyv na zákonnosť, platnosť alebo vymáhateľnosť 
akýchkoľvek iných ustanovení Podmienok v tejto jurisdikcii. Ak by bolo neplatné, 
nevymáhateľné alebo nezákonné ustanovenie platné, vynútiteľné alebo zákonné, ak 
by bola jeho časť vymazaná, použije sa dané ustanovenie s minimálnou potrebnou 
úpravou, aby bolo zákonné, platné a vynútiteľné.
 

11.4. Nadpisy alebo názvy v Podmienkach slúžia iba pre uľahčenie a nemajú právny 
význam ani účinnosť.
 

11.5. Podmienky (vrátane akýchkoľvek podmienok zahrnutých odkazom v 
Podmienkach) tvoria úplnú dohodu medzi vami a Organizátorom ohľadom Kurzu 
a/alebo akejkoľvek služby poskytovanej v rámci neho a nahrádzajú všetky 
predchádzajúce dohody, rokovania a diskusie medzi vami a Organizátorom týkajúce 
sa Kurzu.




SudoAcademy 2021
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