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§ 1 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1. Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO: 47 496 126 (ďalej ako 
„IRB“) je organizátor manažérskeho programu určeného nástupcom rodinných podnikov pod 
názvom „Akadémia Nástupcov“ (ďalej len: „AN“). 
2. Tieto nariadenia programu Akadémia Nástupcov (ďalej len „nariadenia“) vymedzujú 
podmienky účasti v AN, pravidlá platenia poplatkov, organizáciu programu a podmienky jeho 
úspešného ukončenia. Pravidlá sú k dispozícii na webovej stránke 
www.akademianastupcov.sk 
3. Zakaždým, keď sa v týchto nariadeniach používajú tieto slová, mali by mať nasledujúci 
význam: 
1) Expert – fyzická osoba špecializujúca sa na oblasť rodinného podnikania, ktorú IRB pozval 
a pridelil mu úlohu vedúceho skupiny účastníkov; 
2) Mentor – fyzická osoba špecializujúca sa na oblasť rodinného podnikania, ktorá sa 
zúčastňuje na AN ako hodnotiteľ projektových prác účastníkov AN; 
3) Podnikateľ –  fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka podnikajúca ako 
súčasť rodinného podniku, ktorá uzavrela v mene účastníka / účastníkov dohodu o účasti v 
programe AN; 
4) GDPR –  všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.  
5) Účastník –  dospelá fyzická osoba zamestnaná na základe akéhokoľvek právneho vzťahu vo 
firme, ktorá tvorí súčasť rodinného podniku. 
4. IRB definuje termíny súvisiace s organizáciou programu, a to najmä jeho začiatok a koniec. 
Podrobné dátumy a informácie o programe sú k dispozícii na webovej stránke 
www.akademianastupcov.sk 
 

§ 2 
PODMIENKY ÚČASTI 

 
1. Zmluva o účasti v programe AN sa uzatvára medzi IRB a podnikateľom. Zmluva špecifikuje, 
za ktorých účastníkov podnikateľ uhrádza účasť v AN. Podnikateľ môže prihlásiť do AN 
maximálne 10 účastníkov. Zmluva sa uzatvára po ukončení výberového konania. 
 
2. Nábor 
2.1. AN je určená nástupcom rodinných podnikov, ktorí sa pripravujú na generačnú výmenu. 
2.2. Účastník AN by mal preukázať najmenej jeden rok odbornej praxe. 
2.3. Uchádzači sa overujú na základe predložených prihlasovacích dokumentov. IRB si vyhradzuje 
právo kontaktovať kandidátov s cieľom uskutočniť doplňujúce pohovory. 

2.4. Termíny týkajúce sa výberového konania nájdete na webovej stránke 
www.akademianastupcov.sk 

 



§ 3 
PRIHLASOVACIE DOKLADY 

3.1. Pre správne prihlásenie účastníka do programu sa vyžaduje: 

3.1.1. Vyplnenie elektronickej prihlášky online (k dispozícii na webovej stránke 
www.akademianastupcov.sk); 

3.1.2. Zaslanie potvrdenia  najmenej o jednom roku odbornej praxe účastníka, elektronicky na 
kontaktný e-mail AN; 

3.1.3. Súhlas účastníka so spracovaním jeho osobných údajov na účely súvisiace s účasťou v postupe 
prijímania na AN; 

3.1.4. Súhlas účastníka s pravidlami programu AN. 

3.2. Vyplnenie elektronickej prihlášky je zároveň termínom začatia výberového konania. 

3.3. Informácie o prijatí daného účastníka do programu IRB sa zašlú e-mailom na adresu uvedenú pri 
vypĺňaní prihlášky. 

3.4. IRB môže odmietnuť prijať kandidáta na AN, ak je limit miest pre daný program vyčerpaný. 

3.5. Prihlasovacia procedúra podávania žiadosti sa ukončuje prijatím účastníka na program a po 
uzavretí dohody medzi Podnikateľom a IRB. 

§ 4 

PRAVIDLÁ UHRÁDZANIA POPLATKOV ZA PROGRAM AN 

1.Manažérsky program AN je spoplatnený. 

2. Poplatok za účasť v AN je 4.050,- eur (slovom: štyritisícpäťdesiat eur), IRB vám však umožňuje 
využiť splátkový systém na účasť v AN za nižšie uvedených podmienok. 

3. IRB vám umožňuje zvoliť si nasledujúce spôsoby platby pre 1. ročník (2020/2021) programu AN: 

3.1. Celková suma sa zaplatí naraz - 4.050 eur (slovom: štyritisícpäťdesiat eur) 

3.2. 2 splátky vo výške 2.025 eur(slovom: dvetisícdvadsaťpäť eur) 

3.3. 4 splátky vo výške 1.012,5 eur (slovom: tisícdvanásť eur a päťdesiat centov) 

4. Uvedené sumy sú sumy za účasť jedného účastníka. 

5. IRB si vyhradzuje právo poskytnúť špeciálnu zľavu, ktorá nie je stanovená v Nariadeniach, na 
základe samostatných, individuálnych dohôd uvedených v zmluve s Podnikateľom. 

§ 5 

ORGANIZÁCIA PROGRAMU 

1. Program sa uskutoční v období od októbra 2020 do júla 2021. 

2. Harmonogram jednotlivých modulových stretnutí  je k dispozícii na webovej stránke AN. Časový 
rozvrh stretnutí sa môže riadiť zmenami, o ktorých bude účastník informovaný e-mailom najmenej 
dva týždne pred stretnutím. 

3. Program zahŕňa dva typy modulových stretnutí: 



3.1. Úvodné stretnutie v Bratislave 

3.2. Modulové stretnutia v rodinných podnikoch – dvojdňové stretnutia v rodinných podnikoch 
mentorov AN po celom Slovensku. 

4. IRB je povinný organizovať a viesť výučbu v súlade s plánom modulových stretnutí uverejneným na 
webovej stránke AN. 

5. IRB môže poskytovať účastníkovi materiály týkajúce sa otázok prerokovaných počas modulových 
stretnutí. 

6. Počas úvodného stretnutia a modulových stretnutí v rodinných podnikoch zabezpečí IRB 
účastníkovi coffee-break a obed na každý workshopový deň. 

7. IRB neposkytuje účastníkom ubytovanie v mieste konania modulových stretnutí. 

8. Náklady na ubytovanie a cestovanie do miest, na ktorých sa konajú stretnutia, hradí účastník. 

9. IRB môže slobodne určovať metódy odbornej prípravy, prostredníctvom ktorej implementuje 
program a počet ľudí, ktorí sa na ňom zúčastňujú. Sloboda zvoliť si metódy odbornej prípravy sa 
vzťahuje aj na výučbu vedenú mentormi a expertmi. 

§ 6 

PODMIENKY UKONČENIA PROGRAMU AN S POZITÍVNYM VÝSLEDKOM 

1. Aby bolo možné úspešne dokončiť AN, účastník programu by mal: 

1.1. Zúčastniť sa najmenej na 80 % stretnutí. 

1.2. Vykonávať úlohy, ktoré zadáva Lektor počas workshopov. Lektor sám rozhodne, akú zvolí formu 
získania zápočtu z workshopu, ktorý bude viesť. Môže sa to uskutočniť len na základe účasti a 
aktívneho pôsobenia na seminároch, vypracovania prípadovej štúdie alebo práce, ktorá môže mať 
inú formu, ktorú počas workshopu predstaví lektor. 

1.3. Všetky projektové a záverečné práce atď. by mal účastník vykonávať samostatne. 

2. Projekt realizovaný pre mentora a jeho obhajoba 

2.1. Projekt pre mentora sa uskutočňuje v skupinách vytvorených počas stretnutí. Skupinu tvorí 
maximálne šesť ľudí. 

2.2. Tému projektu a projektovú skupinu vyberá lektor. 

2.3. Ku každej skupine je pridelený expert, ktorý v prípade potreby konzultuje obsah a podrobnosti 
projektu. 

2.4. Projekt musí byť odovzdaný mentorovi,  a to vo forme štúdie. 

3. Po dokončení programu a získaní pozitívneho výsledku dostane účastník programu osvedčenie o 
ukončení AN. 

4. Vzhľadom na to, že projekt realizovaný pre mentora sa bude týkať podnikateľskej činnosti 
vykonávanej mentorom, každý účastník skupiny bude povinný predložiť písomné vyhlásenie o 
dôvernosti údajov a informácií získaných od mentora v súvislosti s realizáciou projektu pre mentora a 
na žiadosť mentora  uzatvorenie dohody o prevode vlastníckych práv k vytvorenému projektu za 
podmienok uvedených mentorom. Ak účastník nevykoná vyššie uvedené činnosti, bude to mať za 
následok nemožnosť úspešne dokončiť projekt. 



§ 7 

OSOBNÉ ÚDAJE 

1. Správcom osobných údajov účastníkov a podnikateľov, ktorí sú fyzickými osobami, je Inštitút 
Rodinného Businessu, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Ul. Majerníkova 3565/1B, 841 05 Bratislava, IČO: 
47 496 126, ďalej len „IRB“. Kontakt s IRB je možný tradičnou poštou na tejto adrese: Ul. 
Majerníkova 3565/1B, 841 05 Bratislava alebo e-mailom na adrese: info@akademianastupcov.sk. 

2. Osobné údaje poskytnuté účastníkom alebo podnikateľom sa spracúvajú na tieto účely: 

2.1 podniknutie potrebných krokov pred uzavretím zmluvy medzi IRB a subjektom, v mene ktorého 
účastník predloží žiadosť o účasť v AN a ďalšiu implementáciu tejto zmluvy; 

2.2 registráciu a účasť účastníka v AN;  

2.3 podniknutie potrebných krokov pred uzavretím zmluvy na výslovnú žiadosť účastníka a plnenie 
zmluvy o poskytovaní elektronických služieb, vrátane využitia funkčnosti webovej stránky 
www.akademianastupcov.sk, ktorú prevádzkuje IRB; 

2.4 zasielanie marketingového obsahu IRB alebo subjektmi spolupracujúcimi s IRB, t. j. partnermi AN, 
ktorých aktualizovaný zoznam je k dispozícii na webovej stránke www.akademianastupcov.sk, a to aj 
prostredníctvom e-mailu; 

2.5 iné ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, vyplývajúce z právne odôvodnených záujmov, ktoré sleduje 
IRB alebo oprávnené tretie strany, najmä na účely: 

- vyrovnania záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s IRB 

- ochrany práv tretích osôb 

- zaistenia bezpečnosti vrátane zisťovania hrozieb 

- vykonávania štatistických meraní 

- uskutočňovania priameho marketingu výrobkov a služieb IRB. 

3. Príjemcom údajov budú subjekty spolupracujúce s IRB, ktorých poveruje spracovaním osobných 
údajov iba na určené účely. Spracovanie osobných údajov sa zvyčajne zveruje v prípade spolupráce so 
subdodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb, ktorých IRB poskytuje na poskytovanie služieb. V 
každom prípade prenos údajov nezbavuje poskytovateľa zodpovednosti za ich spracovanie. Údaje sa 
môžu poskytnúť aj orgánom verejnej moci za predpokladu, že sú na to oprávnené platnými 
nariadeniami a predložia príslušnú žiadosť, nikdy inak. 

4. Poskytovanie osobných údajov účastníkom alebo podnikateľom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre 
riadnu registráciu a účasť v AN, uzavretie a vykonávanie zmluvy s podnikateľom a zmluvy o 
poskytovaní elektronických služieb s účastníkom. 

6. Osobné údaje účastníka a podnikateľa sa budú uchovávať počas obdobia ich využívania služieb IRB, 
vykonávania a úplného vyrovnania uzatvorených zmlúv vrátane uplynutia platnosti nárokov podľa 
nich a v prípade ukončenia takejto spolupráce počas obdobia úplného vzájomného vyrovnania 
zmluvných strán za uzatvorené zmluvy alebo dovtedy, kým účastník alebo podnikateľ nezruší súhlas 
alebo pokiaľ trvá odôvodnený účel IRB.  

7. Účastník a podnikateľ majú právo na prístup k obsahu poskytnutých údajov, na opravu, vymazanie 
alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, prenos osobných údajov, získanie kópie osobných 
údajov, namietanie proti spracovaniu osobných údajov, kedykoľvek na odvolanie súhlasu bez 



ovplyvnenia súladu so zákonom. Spracovaním, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred zrušením 
(odvolanie súhlasu sa uskutoční zaslaním príslušných informácií na e-mailovú adresu IRB alebo iným 
spôsobom), podaním sťažnosti predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak máte pocit, že 
spracovaním vašich osobných údajov sa porušujú ustanovenia GDPR. 

7. Poskytnuté osobné údaje sú dôverné a prenášajú sa iba k subjektom oprávneným na ich prijímanie 
na základe právnych predpisov, poverovacích dohôd alebo dohôd o poskytovaní informácií 
uzavretých IRB. 

8.Osobné údaje nebudú podliehať automatizovanému spracovaniu (tzv. profilovaniu) spočívajúcemu 
vo využívaní osobných údajov na hodnotenie určitých osobných faktorov fyzickej osoby, najmä na 
analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa účinkov práce tejto fyzickej osoby, jej 
hospodárskej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, umiestnenia 
alebo pohybu. 

 

§ 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Pravidlá môžu byť zmenené po predchádzajúcom oznámení podnikateľovi a účastníkovi v 
elektronickej podobe. 

2. Účastník sa zaväzuje dodržiavať všeobecne platné morálne normy a pravidlá spoločenského 
spolužitia vo vzťahu k iným účastníkom, IRB, mentorovi a expertovi, ako aj dodržiavať pravidlá platné 
na miestach uskutočňovania modulových stretnutí. 

3. Akékoľvek sťažnosti adresované IRB, týkajúce sa AN, by sa mali podávať písomne, doporučenou 
formou na korešpondenčnú adresu IRB. Sťažnosť by mala obsahovať označenie, adresu a kontaktné 
údaje podnikateľa, ako aj presný predmet sťažnosti. 

4. Všetky spory súvisiace s účasťou účastníkov na AN sa urovnajú predovšetkým vzájomnými 
rokovaniami medzi podnikateľom a IRB. V prípade súdneho sporu je súdom príslušným na 
prerokovanie veci súd s právomocou nad sídlom IRB. 

5. IRB nezodpovedá za veci účastníkov, ktoré môžu byť počas stretnutí stratené, poškodené alebo 
odcudzené. Účastníci nesú plnú finančnú zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobili, a to v priestoroch 
zariadení, kde sa konajú stretnutia. 

 

 

 

 

 


