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Všeobecné zmluvné podmienky k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o. 

 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej „zmluva“) vytvárajú právny základ pre 

návštevníkov a používateľov (ďalej „používateľ“) webových stránok a portálov (ďalej 

„webových stránok“, ak nie je špecifikované inak) vlastnených alebo administrovaných 

(spravovaných) organizáciou SAIA, n. o., so sídlom Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko, 

IČO: 31821596 (ďalej „vlastnených SAIA“, ak nie je špecifikované inak)1. Pasívnym alebo 

aktívnym používaním týchto webových stránok (napr. prehliadaním webových stránok alebo 

vypĺňaním a odosielaním formulárov na týchto webových stránkach) sa používatelia zaväzujú 

dodržiavať tieto podmienky a súhlasia s nimi. 

 

2. Prostredníctvom webových stránok vlastnených SAIA, n. o., sa nekomerčným spôsobom 

poskytujú informácie súvisiace so štúdiom, výskumom, vzdelávacou činnosťou v najširšom 

zmysle. Ak nie je uvedené explicitne inak, poskytované informácie nemajú právne záväzný 

charakter a SAIA, n. o., neručí za akékoľvek škody spôsobené použitím daných informácií na 

akékoľvek účely. 

 

3. Štipendijné alebo grantové ponuky zverejňované na webových stránkach vlastnených SAIA 

obsahujú postupy a pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri výberových konaniach, na štipendium 

alebo grant však nie je právny nárok. Akékoľvek náklady spojené s úkonmi súvisiacimi so 

žiadosťou o štipendium, grant alebo pobyt uchádzača, ktorú predkladá uchádzač na základe 

informácií zverejnených na webových stránkach vlastnených SAIA, znáša samotný uchádzač 

a SAIA, n. o., neprepláca žiadne s tým spojené náklady (a to ani v prípade zamietnutia 

predmetnej žiadosti). SAIA, n. o., rovnako neručí za žiadne škody v prípadoch, že používateľ 

vychádzal z informácií tretej strany, ktorá prebrala informácie zo zdrojov SAIA, n. o., alebo na 

tieto zdroje odkazuje. 

 

4. Prostredníctvom webových stránok vlastnených SAIA sa tiež spracúvajú informácie 

o používateľoch, a to spôsobom a na účely definované v tejto zmluve alebo v osobitných 

podmienkach zverejnených SAIA2. Používateľ používaním webových stránok vlastnených SAIA 

potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a súhlasí s ich uplatňovaním tak, ako sú 

uvedené. 

 

5. Všetky spracované informácie verejne prístupné na webových stránkach, ktoré vyprodukovala 

alebo spracovala SAIA alebo sú v jej vlastníctve, možno bez výslovného súhlasu SAIA šíriť len 

na nekomerčné účely (použitie informácie nemôže predstavovať základ pre vytvorenie príjmu 

alebo ziskovej činnosti). V opačnom prípade je potrebný písomný súhlas SAIA, n. o., s použitím 

informácií. Zároveň pri preberaní (použití) akejkoľvek informácie z webových stránok 

vlastnených SAIA inou osobou musí byť SAIA, n. o., uvedená ako zdroj informácie (uvedie sa 

                                                           
1 K 1. 7. 2018 išlo o nasledujúce webové stránky (vrátane ich jazykových mutácií): www.saia.sk, 
www.granty.saia.sk, www.grants.saia.sk, www.stipendia.sk (resp. alternatívne www.scholarships.sk), 
www.aktion.saia.sk, www.ceepus.saia.sk, www.euraxess.sk, www.sciex.saia.sk, www.spehp.saia.sk (resp. 
alternatívne www.eeagrants.saia.sk), www.euraxess-reflex.saia.sk (resp. alternatívne www.euraxess-reflex.eu). 
Uvedený výpočet nemusí byť úplný a môže sa časom meniť – stránky vlastnené SAIA sú vždy príslušne označené. 
2 Napr. Osobitné zmluvné podmienky pre používanie databázy štipendií a grantov SAIA, n. o., alebo Pravidlá 
ochrany osobných údajov v rámci SAIA, n. o., alebo príslušná štipendijná/grantová ponuka, ak je do administrácie 
výberu alebo poskytovania štipendia zapojená SAIA. 

http://www.saia.sk/
http://www.granty.saia.sk/
http://www.grants.saia.sk/
http://www.stipendia.sk/
http://www.scholarships.sk/
http://www.aktion.saia.sk/
http://www.ceepus.saia.sk/
http://www.euraxess.sk/
http://www.sciex.saia.sk/
http://www.spehp.saia.sk/
http://www.eeagrants.saia.sk/
http://www.euraxess-reflex.saia.sk/
http://www.euraxess-reflex.eu/
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napr. „prebraté zo SAIA, n. o. – www.saia.sk“) a časový údaj, kedy informácia bola prebratá zo 

zdroja. 

 

6. Pasívnym alebo aktívnym používaním webových stránok vlastnených SAIA (napr. prehliadaním 

webových stránok alebo vypĺňaním a odosielaním formulárov na týchto webových stránkach) 

používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s nasledujúcimi Zásadami používania súborov cookies 

a súhlasí s nimi: 

a. Používateľ berie na vedomie a používaním webových stránok vlastnených SAIA súhlasí 

s tým, že webové stránky vlastnené SAIA používajú rôzne cookies a iné technológie 

sledovania špecifikované ďalej v tejto zmluve. Webové prehliadače (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení 

webového prehliadača môže používateľ jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať 

alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé 

internetové stránky. V takom prípade však SAIA, n. o., nemôže zaručiť, že si všetky 

oblasti webových stránok zachovajú určenú funkciu, alebo že budú fungovať správne. 

Postup nastavenia blokovania súborov cookies závisí od prehliadača, ktorý používateľ 

používa; pokyny o nastavení v konkrétnom prehliadači možno získať pomocou 

„pomocníka“ alebo zodpovedajúcej ponuky vo webovom prehliadači. 

b. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa 

pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača používateľa, mobilu alebo iného 

zariadenia. Používateľ, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie 

súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej 

stránke. Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti 

našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní, napríklad tým, že 

umožňujú zapamätať si používateľa pre ďalšiu návštevu stránok. Súbory cookies 

nemôžu preskúmavať počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. 

Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a 

po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long-term 

cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení 

prehliadania webovej stránky. Na webových stránkach vlastnených SAIA sa môžu 

cookies využívať na nasledujúce účely: 

i. ukladanie osobných nastavení používateľa – cookies pomáhajú identifikovať 

používateľa ako unikátneho návštevníka, zapamätať si jeho nastavenie 

zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber 

konkrétnej polohy alebo predvyplnenie prihlasovacích údajov; 

ii. vytváranie anonymných štatistických záznamov – počas každej návštevy 

používateľa používajú webové stránky analytický softvér ukladajúci anonymné 

štandardné cookies, aby bolo možné zo strany SAIA, n. o., vyhodnotiť 

návštevnosť stránok, analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a 

informácie sú pre návštevníkov webových stránok vlastnených SAIA 

zaujímavé; akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané 

pre účely SAIA, n. o., s ohľadom na štatistické vyhodnocovanie aktivít 

a činností a plánovanie prípadných zmien; 

iii. rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov – webové stránky 

vlastnené SAIA môžu používať súbory cookies, ktoré pomáhajú rozpoznať buď 

anonymného, alebo prihláseného používateľa a zapamätať si voľby 

používateľa (napr. meno používateľa), a prípadne umožňujú využívať 

rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na 

http://www.saia.sk/
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zapamätanie zmien, ktoré urobil používateľ v nastaveniach niektorej stránky 

(napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.). Takisto sa môžu 

používať na poskytovanie služieb, o ktoré používateľ požiadal, napr. vyplnením 

a odoslaním formulára a pod. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom 

týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať aktivity prehliadania 

u konkrétneho používateľa na iných webových stránkach; 

iv. cielené zobrazovanie reklamy – reklamné cookies umožňujú zobrazovať 

cielenú reklamu na webových stránkach vlastnených SAIA na základe 

sledovania správania používateľa a vyhľadávania na internete, a to vďaka 

identifikácii v nastavení prehliadača používateľa. Tieto súbory cookies 

neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie vo 

webovom prehliadači akéhokoľvek (anonymného) používateľa alebo 

viacerých takýchto používateľov, ak využívajú rovnaký prehliadač konkrétneho 

počítača v rovnakom nastavení a prístupe. Reklamné cookies sa používajú aj 

na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu 

používateľov, ktorých zaujala.  

v. využívanie služieb tretích strán – webové stránky vlastnené SAIA využívajú 

službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc., ktorá využíva 

informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o 

aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov 

spoločnosťou Google Inc., vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v 

ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google Inc.  

 

7. Používateľ berie na vedomie, že SAIA, n. o., pri napĺňaní svojho poslania spolupracuje 

v medzinárodných sieťach a programoch aj s inými organizáciami, preto v takýchto prípadoch 

môžu byť využívané a zdieľané portály a webové stránky iných organizácií, kde platia pre 

používateľov samostatné právne podmienky (najmä v súvislosti s ochranou osobných údajov), 

napríklad: 

a. v rámci programu Servisných centier EURAXESS a prepojenia na Európsky portál 

EURAXESS – https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information#legal-information; 

b. v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko a využívaní portálu www.scholarships.at 

na podávanie žiadostí – https://oead.at/en/privacy-policy/; 

c. v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) – 

www.ceepus.info/default.aspx?CMSPage=95#nbb.  

 

8. SAIA, n. o., si zriaďuje profily (kontá) a stránky v rámci sociálnych sietí (napr. Facebook, 

LinkedIn, Twitter). Administrácia týchto stránok a profilov, ako aj sledovanie a spracovanie 

informácií tam zverejnených a poskytnutých používateľmi sa riadi príslušnými právnymi 

podmienkami danej sociálnej siete. V takýchto prípadoch sa podmienky SAIA, n. o., uvedené 

v tomto dokumente uplatňujú až v druhej línii, teda doplnkovo k podmienkam danej sociálnej 

siete. 

 

9. SAIA, n. o., môže tieto Všeobecné zmluvné podmienky k používaniu webových stránok 

a portálov spravovaných SAIA, n. o., kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, aj bez upozornenia, a to 

sprístupnením novej verzie týchto podmienok prostredníctvom svojej hlavnej webovej stránky 

www.saia.sk, ak nie je explicitne zmluvne dohodnuté inak. Používateľ pokračovaním vo 

využívaní služieb SAIA, n. o., (teda používaním webových stránok vlastnených SAIA) vyjadruje 

v takomto prípade súhlas s novou verziou týchto podmienok. 

https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information#legal-information
http://www.scholarships.at/
https://oead.at/en/privacy-policy/
http://www.ceepus.info/default.aspx?CMSPage=95#nbb
http://www.saia.sk/


4 
 

 

10. Právne záväzné je to znenie Všeobecných zmluvných podmienok k používaniu webových 

stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o., ktoré zverejní SAIA, n. o., v slovenskom jazyku. 

Prípadné zverejnené preklady týchto všeobecných zmluvných podmienok do iných jazykov 

(napr. do anglického alebo ruského) majú len informatívny charakter. 

 

11. Podmienky, ktoré nie sú explicitne upravené, a zmluvné vzťahy založené týmito Všeobecnými 

zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o., 

sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (najmä Obchodným zákonníkom) 

a v prípade sporov sa takéto spory riešia prostredníctvom zodpovedných orgánov príslušných 

podľa sídla SAIA, n. o. 

 

12. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky k používaniu webových stránok a portálov spravovaných 

SAIA, n. o., boli zverejnené zo strany SAIA, n. o., dňa 21. 9. 2018 a nadobúdajú platnosť 

a účinnosť týmto dňom zverejnenia. 

 


