
Obchodné podmienky 
Online školenia a dobrovoľné vzdelávanie 

 
I. Úvodné ustanovenia 

 
1. Spoločnosť TESTEK, a.s., so sídlom Plachého 14, 841 02 Bratislava, IČO: 
35 914 114, DIČ: 2021922694, IČ DPH: SK 2021922694, zápis v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6047/B (ďalej len „Testek“) vydáva 
nasledovné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktoré sa 
vzťahujú na poskytovanie online vzdelávacích služieb, ktorými sú: 
- základné školenia, rozširovacie školenia a doškolovacie kurzy, v zmysle ustanovenia § 
92 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a  
- dobrovoľné odborné vzdelávacie kurzy, 
ktoré sú uskutočňované prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Testek. 
 
2. Pre účely týchto Obchodných podmienok nižšie uvedené pojmy majú nasledovný 
význam: 

• Školenie – základné školenie, rozširovacie školenie a/alebo doškolovací kurz 
v zmysle § 92 Zákona vykonávaný online formou; 

• Dobrovoľné vzdelávanie – súbor odborných vzdelávacích kurzov v oblasti 
znalosti vozidiel vykonávaných online formou, ktoré nepredstavujú základné 
školenie, rozširovacie školenie alebo doškolovací kurz podľa § 92 Zákona; 

• Vzdelávacie služby – Školenie a/alebo Dobrovoľné vzdelávanie; 
• Účastník – fyzická osoba, pre ktorú sa žiada prihlásenie na Školenie alebo 

Dobrovoľné vzdelávanie; 
• Klient – osoba, ktorá si objednáva u spoločnosti Testek poskytnutie online 

Školenia alebo Dobrovoľného vzdelávania pre Účastníka; 
• Zmluva– zmluva o poskytovaní Vzdelávacích služieb uzatvorená medzi Klientom 

a spoločnosťou Testek, predmetom ktorej je poskytnutie Školení a/alebo 
Dobrovoľného vzdelávania online formou; 

• Systém poskytovania Vzdelávacích služieb – internetové rozhranie 
spoločnosti Testek, prostredníctvom ktorého sú vykonávané online Školenia 
a Dobrovoľné vzdelávanie. 

  
II. Registrácia Klienta a uzatvorenie Zmluvy 

1. Registrácia Klienta sa uskutočňuje doručením požiadavky o jeho registráciu 
v Systéme poskytovania Vzdelávacích služieb spoločnosti Testek. Potvrdením tejto 
registrácie zo strany spoločnosti Testek dochádza k uzatvoreniu Zmluvy za podmienok 
tu uvedených. 
 
2. Po uzatvorení Zmluvy získava Klient oprávnenie pre vstup do Systému 
poskytovania vzdelávacích služieb spoločnosťou Testek, v rámci ktorého môže 
zriaďovať prístup pre Účastníkov do tohto systému za účelom poskytnutia Vzdelávacích 
služieb. Po zriadení prístupu pre Účastníka zo strany Klienta, budú danému Účastníkovi 
doručené zo strany spoločnosti Testek prístupové údaje pre prístup do Systému 
poskytovania Vzdelávacích služieb. 
 



3. V prípade, ak predmetom poskytovania Vzdelávacích služieb je Školenie, je Klient 
povinní predložiť spoločnosti Testek aj identifikačné údaje Klienta, identifikačné údaje 
Účastníka, druh Školenia, druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa 
bude technická kontrola vykonávať, kópia vodičského preukazu s udelením vodičského 
oprávnenia na vedenie všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude technická 
kontrola vykonávať, v rozsahu stanovenom podľa § 30  Vyhlášky Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
v oblasti technickej kontroly. 
 
4. V rámci Systému poskytovania Vzdelávacích služieb dôjde k sprístupneniu 
Školenia pre konkrétneho Uchádzača až po predložení údajov a dokladov podľa bodu 3. 
tohto článku. 
 

III. Poskytovanie vzdelávacích služieb  
1. Po uzatvorení Zmluvy vzniká Klientovi nárok na poskytnutie Vzdelávacích služieb 
zo strany spoločnosti Testek pre Účastníkov registrovaných Klientom. Poskytovanie 
Vzdelávacích služieb sa uskutočňuje online formou prostredníctvom Systému 
poskytovania Vzdelávacích služieb prístupného cez webovú stránku spoločnosti Testek 
na https://webinar.testek.sk/. 
 
2. Vzdelávacie služby sú prístupné pre registrovaných Účastníkov od momentu 
prijatia prístupových údajov do Systému poskytovania Vzdelávacích služieb a to po celú 
dobu trvania Zmluvy. 
  
3. O absolvovaní Školenia vydá spoločnosť Testek potvrdenie, ktoré obsahuje 
náležitosti podľa ustanovenia § 32 Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky č. 137/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej 
kontroly. 
 
4. O absolvovaní Dobrovoľného vzdelávania vystaví spoločnosť Testek účastníkovi 
príslušné potvrdenie. 
 
5. Spoločnosť Testek sa zaväzuje zabezpečiť Účastníkovi riadny prístup k všetkým 
učebným materiálom, ktoré sú obsahom príslušného Školenia alebo Dobrovoľného 
vzdelávania. V prípade technického výpadku služieb sa spoločnosť Testek zaväzuje 
k jeho odstráneniu do 48 hodín od jeho zistenia, pokiaľ odstránenie závady nie je závislé 
na tretej strane. Doba bezodplatného prístupu podľa čl. IV bod. 2 týchto Obchodných 
podmienok sa predlžuje o dobu, počas ktorej pre Účastník nemohol využívať 
Vzdelávacie služby z dôvodov na strane spoločnosti Testek. 
 

IV. Účastnícky poplatok za vzdelávacie služby 
1. Odplata za jednotlivé vzdelávacie služby je stanovená v cenníku spoločnosti 
Testek zverejnenom na jej webovej stránke a bude k nej účtovaná príslušná sadzba DPH. 
Úhrada je možná len bankovým prevodom. 
 
2. Spoplatnenie Vzdelávacích služieb je realizované po uskutočnení prvého prístupu 
ku konkrétnej Vzdelávacej službe zo strany registrovaného Účastníka v Systéme 
poskytovania Vzdelávacích služieb v rámci kalendárneho mesiaca. V rámci daného 
kalendárneho mesiaca má následne Účastník bezodplatný prístup k už sprístupnenému 



obsahu danej Vzdelávacej služby. Spoplatnenie sa uskutočňuje samostatne pre každú 
Vzdelávaciu službu a pre každý prvý prístup v Účastníka v kalendárnom mesiaci. 
 
3. Spoločnosť Testek vyúčtuje Klientovi odplatu za poskytnuté Vzdelávacie služby 
po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca. Faktúra je splatná do 14 dní od jej 
vystavenia a spoločnosť Testek je oprávnená doručiť ju Klientovi aj na emailovú adresu 
uvedenú pri registrácií v Systéme poskytovania Vzdelávacích služieb. 
 
4. V prípade omeškania s uhradením odplaty za poskytnuté Vzdelávacie služby, je 
Klient povinný zaplatiť spoločnosti Testek úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej 
sumy a to za každý deň omeškania. 
 

V. Autorské práva 
1. Účastník je oprávnený prezerať si a preberať materiály, ktoré sú obsahom 
Vzdelávacích služieb z Webovej stránky iba na osobné, nekomerčné účely.  
 
2. Klient a Účastník nie sú oprávnení žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, 
predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály, ktoré sú obsahom Školení 
a Dobrovoľného vzdelávania v rámci Systému poskytovania Vzdelávacích služieb. Tieto 
materiály sú chránené autorským právom a ich neoprávnené používanie predstavuje 
porušenie autorského práva, ktoré môže mať občianskoprávne, ako aj trestnoprávne 
dôsledky. 
 
3. Klient a Účastník nie sú oprávnení kopírovať ani rozširovať žiadne materiály, 
ktoré sú obsahom Vzdelávacích služieb a využiť ich tak na svoje obohatenie. 
 
4. Účastník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe. 
 
5. Spoločnosť Testek si vyhradzuje právo zrušiť prístup Účastníkovi k Vzdelávacím 
službám v prípade porušenia niektorého z ustanovení tohto článku Obchodných 
podmienok. Zároveň je spoločnosť Testek oprávnená domáhať sa náhrady škody. 
 
6. V prípade porušenia niektorého z ustanovení tohto článku zo strany Klienta, je 
spoločnosť Testek oprávnená domáhať sa náhrady škody a/alebo zrušiť prístup 
k Vzdelávacím službám pre Účastníkov prihlásených Klientom a /alebo odstúpiť od 
Zmluvy. 
 

VI. Ukončenie Zmluvy 
1. Zmluvu môže vypovedať, ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. 
 
2. Okrem prípadov uvedených v týchto Obchodných podmienkach alebo v zmysle 
zákona, je Spoločnosť Testek oprávnená odstúpiť od Zmluvy s Klientom v prípade, ak sa 
Klient omešká so zaplatením odplaty za poskytnuté Vzdelávacie služby o viac ako 30 dní. 
 



3. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak z dôvodov na strane 
spoločnosti Testek nie je možné využívať Vzdelávacie služby po dobu viac ako 15 dní od 
ich zistenia spoločnosťou Testek. 
 
4. Ukončením Zmluvy zaniká Klientovi prístup do Systému poskytovania 
Vzdelávacích služieb.  
 

VII. Záverečné ustanovenia 
1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa primerane použijú 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení. 
 
2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného v týchto Obchodných 
podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi 
neplatnosti nie sú dotknuté. 
 
3. Spoločnosť Testek si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu 
Obchodných podmienok. Povinnosť informovať Klienta splní zverejnením zmeneného 
znenia Obchodných podmienok na obvyklom mieste, ktorým je Webová stránka 
spoločnosti Testek. 
 
4. Obchodné podmienky nadobúdajú voči Klientovi účinnosť momentom 
uzatvorenia Zmluvy a v prípade ich aktualizácie dňom nasledujúcim po dni ich 
zverejnenia na Webovej stránke spoločnosti Testek. 
 
5. Tieto všeobecné Obchodné podmienky sú platné od 27. 07. 2020. 
  
 
Kontakt: 
Tel. +421 911 565 125 
E-mail:  skolenia@testek.sk  


