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Všeobecné obchodné podmienky 

Prevádzkovateľom platformy grant UP (www.grantup.sk) je spoločnosť grant UP, s. r. o, so 

sídlom Němcovej 4075/5, 042 00 Košice, IČO: 54 047 447, DIČ: 2121556459, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 52366/V (ďalej ako „grant 

UP, s. r. o.“). 

Spoločnosť grant UP, s. r. o vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky platformy grant UP: 

Základné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti inzerentov, čitateľov, 

žiadateľov, konzultantov spoločnosti grant UP, s. r. o ako sprostredkovateľa služieb v oblasti 

inzercie, reklamy, konzultácie a poradenstva, rovnako ako aj zásady zmluvných vzťahov, do 

ktorých uvedené osoby vstupujú, v súvislosti s používaním platformy grant UP. 

Spoločnosť grant UP, s.r.o. má za cieľ prostredníctvom platformy grant UP zabezpečiť 

komunikáciu a disemináciu v grantovej oblasti, predstaviť odberateľom existujúce grantové 

zdroje a umožniť im identifikovať vhodné zdroje pre ich projektový zámer. Žiadateľom je ďalej 

umožnené prostredníctvom platformy nadviazať kontakt na externého konzultanta, ktorého 

služby v oblasti grantového poradenstva spoločnosť grant UP s.r.o sprostredkúva. Predmetom 

sprostredkúvaných služieb je predovšetkým vypracovanie a implementácia komunikačnej 

a diseminačnej stratégie, organizácia webinárov, workshopov a podujatí, efektívna online 

komunikácia a propagácia projektov.  

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov platformy grant 

UP. Pred prvým použitím platformy grant UP je každý užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s 

aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím platformy 

vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto 

dodržiavať. Grant UP s.r.o je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť, pričom 

o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy grant UP uverejnením oznámenia o zmene 

Všeobecných obchodných podmienok na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia 

platformy grant UP sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením, pričom pokračovaním v 

používaní platformy aj po zmene znenia Všeobecných obchodných podmienok vyjadrujú 

užívatelia svoj súhlas s ich novým znením. 

Vzájomné majetkové vzťahy žiadateľov, konzultantov a spoločnosti grant UP s.r.o a iné právne 

vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním platformy grant UP sa v zmysle ustanovenia § 9 

zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom spravujú právom 

Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s používaním platformy grant UP budú 

prednostne riešené mimosúdnou cestou a v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť touto formou, 

budú rozhodované pred miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa platného 

právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto 

Všeobecných obchodných podmienok prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné, zostanú 

ostatné ustanovenia v platnosti a na miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie 

zodpovedajúce zmyslu a účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré bude v 

súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb., Obchodný zákonník, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o 
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zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a s 

ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa aplikujú na právne vzťahy 

vznikajúce pri používaní platformy grant UP. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia 

na platforme grant UP. 

Základné pojmy 

Nižšie uvedené pojmy majú pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok 

nasledujúci význam: 

Grant UP je obchodná spoločnosť grant UP, s.r.o., so sídlom Němcovej 4075/5, 042 00 Košice, 

IČO: 54 047 447, DIČ: 2121556459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

oddiel Sro, vložka č. 52366/V. grant UP ako prevádzkovateľ platformy www.grantup.sk 

poskytuje služby v oblasti komunikačnej a diseminačnej stratégie, efektívnou online 

komunikáciou a propagáciou projektu, externé služby v oblasti grantového poradenstva 

žiadateľom, ktorí majú záujem o vypracovanie žiadosti a projektových zámerov v rámci EŠIF 

a Horizont Europe projektov,  prípadne o doplnkové služby služby poskytované v rámci 

platformy. 

Platforma je platforma grant UP (www.grantup.sk). 

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti žiadateľov 

a konzultantov a ich vzájomné vzťahy pri používaní platformy, rovnako ako aj ich vzťahy s grant 

UP. 

Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v rámci platformy a 

ktorá má záujem o zaradenie do databázy záujemcov. Záujemcom v databáze grant UP, s.r.o. 

zasiela informácie o službách poskytovaných platformou a o novinkách v oblasti grantových 

výziev a dotácií. 

Komunikačný nástroj platformy je komunikačná infraštruktúra platformy, prostredníctvom ktorej 

grant UP s.r.o zasiela účastníkom platformy newsletter súvisiaci s používaním platformy a 

prostredníctvom ktorého je umožnená vzájomná elektronická komunikácia medzi.  

V rámci propagácie výziev, úspešných príbehov realizovaných projektových zámerov, 

reklamných a marketingových nástrojov využíva grant UP s.r.o. nástroj vo forme podcastov.  

Podcastom sa rozumie zvukový záznam, ktorý je autorom umiestnený na internet za účelom 
jeho šírenia verejnosti a možnosti jeho odberu poslucháčmi, 

 

Podcasty predstavujú názory autorov a prevádzkovateľ nezodpovedá za prezentované 
názory v podcastoch, prevádzkovateľ zodpovedá za tematický výber jednotlivých podcastov. 

 

Poslucháčom je osoba, ktorá využíva možnosť vyhľadávať v podcastoch a počúvať ich. 
 

Prevádzkovateľ je oprávnený predávať reklamu, ktorá sa zobrazuje alebo sprístupňuje 

www.grantup.sk; cenník reklamných služieb je zverejnený grantup.sk. 
 

Prevádzkovateľ je tiež oprávnený pred samotným zvukovým záznamom každého podcastu 

sprístupniť reklamný spot (zvukový záznam reklamy), ktorý bude zvukovo označené.  

 
Doplnkové služby sú služby grantového poradenstva a súvisiace služby (mimo služby 

vypracovania žiadosti o NFP), ktoré sú poskytované prostredníctvom platformy priamo zo 

strany Grant UP alebo konzultantov. Bližšia špecifikácia doplnkových služieb je obsiahnutá v 

rámci ponuky služieb, ktoré si žiadateľ môže objednať prostredníctvom platformy v sekcii služby.  
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Nákup služieb ponúkaných v rámci platformy: 

- Komunikačná a diseminačná činnosť 

- Inzertné a reklamné služby 

- Sprostredkovateľská činnosť 

 

Užívateľ platformy je súhrnné označenie pre všetkých záujemcov, žiadateľov, konzultantov a 

neregistrovaných užívateľov, ktorí používajú platformu. 

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní 

osobných údajov v rámci platformy grant UP (www.grantup.sk), a pri realizácii služieb 

objednávaných prostredníctvom platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú 

spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch grant UP s.r.o. ako 

prevádzkovateľa platformy. 

Cookies 

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) 

Užívateľa počas používania Platformy. Prevádzkovateľ pomocou Cookies skúma účinnosť 

Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na 

identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na 

konkrétnom zariadení.  

Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Užívateľa aj po zatvorení 

prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé Cookies môžu byť kontrolované pri každej 

návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré Prevádzkovateľ zhromažďuje prostredníctvom 

Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na 

Platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.  

Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré Cookies stanovené reklamným systémom 

tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto Cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný 

počítač je možné nastaviť tak, aby Cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že 

niektoré funkcie Platformy nebudú prístupné. 

 


