
 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

I Definície 

01 Pod pojmom „VZP“ sa rozumejú tieto všeobecné zmluvné podmienky, zverejnené na webovej stránke 

Spoločnosti. 

02 Pod pojmom „Spoločnosť“ sa rozumie spoločnosť Fpt Slovakia s.r.o., so sídlom Južná trieda 6, 

Košice 040 01, Slovenská republika, IČO: 35 883 375, zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 16040/V (ďalej aj ako „Zmluvná Strana“). 

03 Pod pojmom „Záujemca“ sa rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov, odporúčajúca Kandidáta 

Spoločnosti za účelom obsadenia Spoločnosťou inzerovanej voľnej pracovnej pozície (ďalej aj ako 

„Zmluvná Strana“). Záujemca musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v prípade 

fyzickej osoby – podnikateľa nesmie ísť o agentúru dočasného zamestnávania, alebo fyzickú osobu – 

podnikateľa, predmetom podnikania ktorej je sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo obdobná 

činnosť.  

04 Pod pojmom „Kandidát“ sa rozumie fyzická osoba odporúčaná Záujemcom Spoločnosti za účelom 

obsadenia Spoločnosťou inzerovanej voľnej pracovnej pozície.  

05 Pod pojmom „Zmluva“ sa rozumie zmluva o odporučení kandidáta Spoločnosti za účelom obsadenia 

Spoločnosťou inzerovanej voľnej pracovnej pozície, uzatvorená medzi Spoločnosťou a Záujemcom. 

06 Pod pojmom „Odmena“ sa rozumie odmena, ktorú sa zaväzuje zaplatiť Spoločnosť Záujemcovi za 

odporučenie Kandidáta v prípade splnenia podmienok a spôsobom uvedených v týchto VZP 

a Zmluve. 

07 Pod pojmom „Pracovná zmluva“ sa rozumie pracovná zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou ako 

zamestnávateľom a Kandidátom ako zamestnancom na Záujemcom odporúčanú pracovnú pozíciu, 

pokiaľ nie je v týchto VZP uvedené inak.  

 

II Všeobecné ustanovenia a uzatvorenie Zmluvy 

01 Tieto VZP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán pri uzatváraní a počas trvania Zmluvy.  

02 Tieto VZP budú platiť pre všetky Zmluvy uzatvorené medzi Zmluvnými Stranami. 

03 V prípade rozporu medzi VZP a Zmluvou, majú prednosť ustanovenia uvedené v týchto VZP. 

04 Záväzkový vzťah založený Zmluvou a tieto VZP sa riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov.   

 

III Odporučenie Kandidáta 

01 Spoločnosť inzeruje zoznam voľných pracovných pozícií, na ktoré má možnosť Záujemca reagovať 

a odporučiť Kandidáta spôsobom uvedených v týchto VZP, na svojej webovej stránke 

www.fpt.sk/odporuc 

02 Záujemca má možnosť zvoliť obsadzovanú pracovnú pozíciu a odporučiť Kandidáta prostredníctvom 

webovej stránky www.fpt.sk/odporuc. Záujemca nemôže odporučiť sám seba.  

03 Zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom odoslania odporúčania Kandidáta Spoločnosti. 

04 Záujemca vyplní svoje osobné údaje a osobné údaje odporúčaného Kandidáta prostredníctvom 

formulára na webovej stránke www.fpt.sk/odporuc v rozsahu  

(i) meno, priezvisko 

(ii) pozícia, na ktorú chce Kandidáta odporučiť 

(iii) emailovú adresu 



 

 

(iv) telefónne číslo. 

05 Záujemca je povinný:  

• potvrdiť, že sa oboznámil s týmito VZP, sú pre neho určité, jasné a zrozumiteľné a s ich 

znením súhlasí  

• potvrdiť, že sa oboznámil s informáciou Spoločnosti o spracovávaní osobných údajov. 

06 Záujemca je oprávnený odporučiť Kandidáta aj na viacero pracovných pozícií, avšak berie na 

vedomie, že v prípade, ak dôjde k splneniu podmienok na zaplatenie Odmeny, Záujemcovi bude za 

odporučenie jedného konkrétneho Kandidáta vyplatená Odmena len jeden krát.  

07 Záujemca berie na vedomie, že je zodpovedný za správnosť ním vyplnených údajov Kandidáta. 

08 Záujemca akceptovaním týchto VZP vyhlasuje, že disponuje súhlasom Kandidáta s použitím údajov 

Kandidáta spočívajúcom v sprístupnení osobných údajov Kandidáta Spoločnosti za účelom 

kontaktovania Kandidáta emailom alebo telefonicky a za účelom uzatvorenia Pracovnej zmluvy. 

Záujemca nahradí Spoločnosti akúkoľvek škodu spôsobenú Spoločnosti tým, že sa toto vyhlásenie 

ukáže nepravdivým.   

 

IV Odmena Záujemcu a platobné podmienky 

01 Po vyplnení a odoslaní formulára podľa článku IV bodu 04 bude Záujemcovi odoslaný potvrdzujúci 

email, potvrdzujúci prijatie odporúčania Kandidáta.  

02 Záujemca berie na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená, ale nie povinná Kandidáta kontaktovať. 

03 O skutočnosti, že je Kandidát nevyhovujúci, alebo Spoločnosť Kandidáta na základe odporúčania 

Záujemcu kontaktovala ale Kandidát Spoločnosť informuje, že nemá o pracovnú ponuku záujem, 

nebude Záujemca informovaný.  

04 Spoločnosť bude Záujemcu informovať o jednotlivých štádiách výberového procesu, menovite: 

- o tom, že Kandidát uzatvoril so Spoločnosťou Pracovnú zmluvu; 

- o tom, že Kandidát zotrval v pracovnom pomere so Spoločnosťou počas 3 mesiacov po 

uzatvorení Pracovnej zmluvy.  

05 Spoločnosť bude Záujemcu informovať aj o skutočnosti, že už vedie Kandidáta v databáze 

zamestnancov alebo že Kandidát bol v minulosti vedený v databáze zamestnancov.   

06 Záujemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Záujemcovi vzniká nárok na zaplatenie Odmeny až 

po tom, ako  

- Kandidát zotrvá v pracovnom pomere so Spoločnosťou počas 3 mesiacov po uzatvorení 

Pracovnej zmluvy a 

- Záujemca sa osobne dostaví do sídla Spoločnosti za účelom jeho identifikácie (článok V bod 10 

VZP), a to najneskôr do dvoch týždňov po tom, ako bol Spoločnosťou informovaný o tom, že 

Kandidát zotrval v pracovnom pomere počas požadovanej doby, 

pričom tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.  

07 Odmena je splatná posledným dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k splneniu 

podmienok na jej vyplatenie podľa článku V odseku 06 VZP.  

08 Výška odmeny je zverejnená na webovej stránke www.odporuc.fpt.sk. Záujemca berie na vedomie, 

že výška Odmeny sa môže líšiť v závislosti od inzerovaných pracovných pozícií.  

09 Záujemca berie na vedomie, že Spoločnosť, po splnení ostatných podmienok uvedených v týmto VZP, 

vyplatí Záujemcovi Odmenu len za odporúčanie Kandidáta na niektorú z obsadzovaných pracovných 

pozícií, zverejnenú na webovej stránke www.fpt.sk/odporuc, ktorú má Spoločnosť záujem obsadiť aj 

na základe odporúčania tretích osôb.  

10 Za účelom identifikácie Záujemcu je Záujemca povinný predložiť a Spoločnosť je oprávnená od 

Záujemcu požadovať doklad totožnosti.   



 

 

11 Spoločnosť sa môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť o tom, že zaplatí Záujemcovi Odmenu, 

aj v prípade, ak Kandidátom neobsadí pracovnú pozíciu, na ktorú Kandidáta odporúčal Záujemca, ale 

inú voľnú pracovnú pozíciu Spoločnosti. V prípade, ak bude Kandidátom obsadená iná, ako 

Záujemcom odporúčaná pracovná pozícia, Spoločnosť je oprávnená výšku Odmeny znížiť alebo 

zvýšiť. 

12 Spoločnosť zaplatí Záujemcovi Odmenu po splnení podmienok uvedených v týchto VZP, a to 

bankovým prevodom na účet určený Záujemcom.    

13 O tom, že sú splnené podmienky na zaplatenie Odmeny a táto bude Záujemcovi zaplatená, vydá 

Spoločnosť potvrdenie a Záujemca svojim vlastnoručným podpisom potvrdí súhlas s jej vyplatením na 

ním určený bankový účet. Vzor potvrdenia tvorí prílohu č. 1 týchto VZP. 

14 Záujemca berie na vedomie, že Záujemcovi Odmena nepatrí v prípade, ak  

- ak pracovná zmluva medzi Spoločnosťou a Kandidátom nebude uzatvorená do 6 mesiacov od 

dátumu odporúčania; 

- Kandidát už je vedený v databáze zamestnancov Spoločnosti alebo bol v minulosti zamestnancom 

Spoločnosti; 

- Kandidát už bol odporučený inou osobou alebo sa sám uchádzal o akúkoľvek pracovnú pozíciu 

v Spoločnosti; 

- nebola splnená ktorákoľvek podmienka uvedená v týchto VZP alebo Zmluve, najmä ak Záujemca 

nedisponoval súhlasom Kandidáta na sprístupnenie jeho osobných údajov Spoločnosti; 

- tak ustanovujú tieto VZP alebo Zmluva. 

 

V Komunikácia Zmluvných Strán 

01 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia Zmluvných strán bude prebiehať  

- elektronicky, a to prostredníctvom emailovej adresy Záujemcu, ktorú uviedol pri vyplnení 

kontaktného formulára Spoločnosti, alebo  

- telefonicky, a to prostredníctvom telefónneho čísla Záujemcu, ktorú uviedol pri vyplnení 

kontaktného formulára. 

 

VI Trvanie zmluvy 

01 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a zaniká  

- najneskôr okamihom splnenia účelu Zmluvy, t. j. okamihom zaplatenia Odmeny Záujemcovi alebo, 

ak nedôjde k naplneniu účelu Zmluvy,  

- okamihom, keď podmienky na jej vyplatenie neboli splnené.  

 

VII Záverečné ustanovenia 

01 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VZP, pričom nové VZP nadobúdajú platnosť 

a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Spoločnosti. 

02 Záujemca berie na vedomie, že príjem za odporúčanie kandidáta (Odmena) sa považuje za ostatný 

príjem v podľa  § 8 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Predmetný príjem sa 

nemôže podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP považovať za príjem z príležitostnej činnosti, ktorý by sa v 

súlade so znením § 9 ods. 1 písm. g) ZDP mohol oslobodiť od dane z príjmov maximálne do výšky 

500 eur.  

 

 

  



 

 

 

 

ŽIADOSŤ O  VÝPLATU / POTVRDENIE  

 

PRÍLOHA Č.  1  K VZP  

 

 

 

Ja,  

titul, meno, priezvisko: ... 

trvale bytom: ... 

druh a číslo dokladu totožnosti: ... 

(ďalej len „Záujemca“) 

 

čestne vyhlasujem, že som osobou, ktorá odporučila kandidáta [meno, priezvisko] na pracovnú pozíciu ..., 

zverejnenú spoločnosťou Fpt Slovakia s.r.o., so sídlom Južná trieda 6, Košice 040 01, Slovenská republika, 

IČO: 35 883 375, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 16040/V 

(ďalej ako „Spoločnosť“) 

a 

žiadam o vyplatenie peňažných prostriedkov - odmeny za odporúčanie kandidáta (ďalej len „Odmena“) 

spoločnosti Fpt Slovakia s.r.o., vo výške ...,  v zmysle článku IV ods. 06 všeobecných zmluvných 

podmienok Spoločnosti (ďalej len „VZP“) na číslo účtu ... 

 

Spoločnosť týmto potvrdzuje, že vyplatí Záujemcovi Odmenu v zmysle článku IV odseku 07 VZP. 

 

 

 

V___________________ dňa ___________________ 

 

 

 

 

___________________ 

Titul, meno, priezvisko 

podpis 

 

 

 

Za spoločnosť:  

___________________  

Titul, meno, priezvisko 

podpis 

 


