
Zásady členstva a fungovania 
 
1. Všeobecné informácie  
OVeS, s.r.o. je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vzdelávania, vedenia ekonomickej 
a personálnej agendy. Poskytuje služby ekonomických, organizačných a účtovných poradcov. 
Svoje služby špecializuje pre školy, školské zariadenia.  
Sídlo firmy je Veľký Lég č.535, 930 37 LEHNICE.  
Prevádzka: Biskupická č. 21, 821 06 BRATISLAVA.  
 
2. Vznik zmluvného vzťahu  
Obchodný vzťah medzi OVeS, s.r.o. a klientom vzniká na základe uhradenia členského 
príspevku. Uhradením poplatku klient  prejavuje súhlas s týmito zásadami.   
 
3. Členstvo v   
Členom sa môže stať každá škola, školské zariadenie, fyzická osoba. Členom                              
sa stávate vyplnením registračného formulára na www.oves.sk a zaplatením členského 
príspevku na nasledujúcich 12 mesiacov.  
 
4. Úhrada členského príspevku  
Výška členského príspevku je 60,00 € bez DPH, t. j. 72,00 € s DPH na jeden rok. (6,00 € na 
jeden mesiac) Členský príspevok sa platí na celé obdobie vopred.  
 

5.  VÝHODY členstva  
Prístup k viacerým užitočným funkciám, ktoré sú k dispozícii len pre registrovaných užívateľov. 
 

1. V prípade Vášho záujmu a jeho vyznačení v registračnom formulári môžete byť 
automaticky prostredníctvom e-mailu informovaní o odborných aktivitách OVeS, s.r.o.. 
Prostredníctvom emailu budete dostávať informácie o našich najnovších aktivitách, 
špeciálnych zľavách a ponukách a iných zaujímavostiach spojených s OVeS, s. r.o.   
 

2. V prípade záujmu o vzdelávanie (školenie, seminár, akreditovaný kurz)  sa môžete 
prihlasovať na naše aktivity on-line – za zvýhodnenú cenu. Znamená to rýchle a 
jednoduché objednávanie/nakupovanie bez nutnosti vyplniť adresu a ostatné informácie 
pri každej objednávke. Tieto vyplníte len raz  - pri Vašej registrácii. Zvýhodnená cena 
vzdelávacích aktivít – je poskytnutá zľava vo výške 25% zo stanovenej ceny 
vzdelávania.   
2.1 Zvýhodnená cena sa vzťahuje na všetky vzdelávacie aktivity, ktoré zabezpečuje OVeS, 

s.r.o. na území Slovenskej republiky (vrátane akreditovaných kurzov). 
2.2 Zvýhodnená cena sa neuplatňuje v iných vzdelávacích organizáciách, kde OVeS, s.r.o. 

zabezpečuje vzdelávanie len lektorsky.  
 

3. Prostredníctvom                  získavate jednoduchý prístup k našim školiacim 
materiálom, vzorom, formulárom, tlačivám, vzorovým smerniciam, publikáciám  
a stanoviskám. Tieto sú členom k dispozícii na  www.oves.sk vo formáte určenom pre 
tlač (.pdf) a v  editovateľných formátoch (.doc, .xls)   
 
3.1 Zoznam tlačív, formulárov, smerníc sa mesačne rozširuje (minimálne 5 nových/editovaných 

dokumentov mesačne) 

 

http://www.oves.sk/
http://www.oves.sk/


3.2 Tlačivá, formuláre, smernice sa editujú  na základe legislatívnych zmien.  

3.3 Formuláre, vzory, tlačivá, smernice sú k dispozícii v tematických blokoch:  

PERSONALISTIKA (Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon 

o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, Zákon 

o pedagogických a odborných zamestnancov, ...)  

FINANČNÁ KONTROLA (Zákon o finančnej kontrole)  

ÚČTOVNÍCTVO a  EKONOMIKA (Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania, Zákon 

o cestovných náhradách, Zákon o sociálnom fonde, ...)  

 

4. Možnosť využitia odborného poradenstva v ekonomickej a personálnej oblasti pre 
školstvo.  

4.1  Člen                          má nárok na využitie poradenstva (formou zaslania písomnej otázky) 

v počte 5 ks za kalendárny rok.  

4.2  Písomnú odpoveď dostane člen                               na uvedený mailový kontakt najneskôr 

do 10 pracovných dní od doručenia písomného dotazu.  

4.3  Odborné poradenstvo nad stanovený limit v bode 4.1. je spoplatňované osobitne vo výške 

22,00 € s DPH za jeden dotaz.  

 

6. Odstúpenie – ukončenie členstva   
1. Z kapacitných dôvodov môže OVeS, s.r.o. ukončiť členstvo klienta jednostranne. 

O ukončení členstva informuje klienta písomne. V prípade predčasného ukončenia 
členstva z kapacitných dôvodov zo strany OVeS, s.r.o.  sa klientovi vráti príslušná časť 
členského príspevku.  
 

2. Člen                        môže predčasne ukončiť svoje členstvo s nárokom na vrátenie časti 
členského príspevku len v prípade, ak je preukázateľné, že boli porušené zásady členstva 
zo strany OVeS s.r.o.  
 

3.  Členstvo klienta v                           zaniká automaticky, nezaplatením členského na ďalšie 
obdobie.  
 

7. Zmeny v obchodných vzťahoch 
Akékoľvek zmeny v týchto zásadách budú realizované so súhlasom oboch zúčastnených strán. 
Informácie o zmenách budú klientovi  zaslané písomne na ním uvedený emailový kontakt.  
 
8. Ochrana osobných údajov  
Člen                        vyplnením registrácie dáva svoj súhlas na spracúvanie ním uvedených 
údajov v databáze OVeS, s.r.o. OVeS, s.r.o. sa zaväzuje tieto údaje využívať výlučne pre 
potreby poskytovania informácií prostredníctvo e-mailu, prípadne poštovou zásielkou o svojich 
aktivitách, špeciálnych zľavách a ponukách a iných zaujímavostiach spojených s OVeS, s. r.o. 
Tieto údaje sa v žiadnom prípade neposkytujú tretím osobám.  
 
9. Záverečné ustanovenie 
Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.5.2012.  
 


