
Sprostredkovateľská zmluva 
uzavretá medzi 

1. Bratislavský spolok medikov  
občianske združenie registrované v registri občianskych združení vedenom 
Ministerstvom vnútra SR 
sídlo: Sasinkova 2, 813 72 Bratislava 
IČO: 31 747 698 
zastúpený: Boris Havlík, na základe splnomocnenia 
(ďalej len „BSM“) 

2. meno a priezvisko: 
dátum a miesto narodenia: 
trvalé bydlisko:  
tel.: 
e-mail: 
číslo OP/pasu: 
(ďalej len „účastník stáže“) 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1. BSM sa zaväzuje za podmienok tu stanovených sprostredkovať pre účastníka stáže 
letnú mesačnú odbornú výmennú bilaterálnu stáž v akademickom roku 2016/2017 
a účastník stáže sa zaväzuje zaplatiť účastnícky poplatok, vykonať všetky úkony 
v súlade s touto zmluvou a všeobecných podmienok účasti na stáži v akademickom 
roku 2016/2017 (ďalej len „Všeobecné podmienky“).  

Čl. 2 
Povinnosti účastníka stáže 

1. Účastník stáže sa zaväzuje pri podpise tejto zmluvy určiť stáž, o ktorú má záujem, 
z ponuky stáži, ktoré má BSM v ponuke na daný akademický rok. Účastník stáže berie 
na vedomie, že výber stáže je podmienený dosiahnutím počtu bodov účastníkom stáže, 
prideľovaným podľa kritérií určených vo Všeobecných podmienkach.  

2. Účastník stáže je povinný najneskôr do 15.12.2016 poslať elektronickú prihlášku 
IFMSA podľa inštrukcii uvedených vo Všeobecných podmienkach. Elektronická 
prihláška musí obsahovať aj motivačný list ku každému zvolenému odboru zvlášť. 
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3. Účastník stáže je povinný najneskôr do 15.12.2016 priložiť k elektronickej prihláške 
dokumenty zodpovedajúce požiadavkám a forme partnerskej organizácie, ktoré uvádza 
v exchange conditions na www.ifmsa.org. 

4. Účastník stáže je povinný do 30.09.2017 poslať report zo zahraničnej stáže na e-
mailovú adresu dokumentykza@gmail.com a jeho report bude následne uverejnený na 
stránke www.bsm.sk a www.ifmsa.org. Účastník zaslaním reportu zároveň súhlasí 
s jeho uverejnením na stránke. (V prípade, že študent ide na stáž v iný mesiac ako jún, 
júl, august, report je povinný zaslať najneskôr 15 dní od konca stáže.) Študent sa riadi 
Všeobecnými podmienkami. Po splnení týchto podmienok bude účastníkovi prevodom 
na účet vrátených 10 EUR z pôvodnej ceny stáže. Za porušenie povinnosti zaslať 
report podľa tohto článku, bude suma vo výške 10 EUR predstavovať zmluvnú pokutu 
za porušenie povinnosti účastníkom stáže. 

5. Účastník je povinný sa zapísať a absolvovať školenie “ pre-exchange training”.  
Tréning sa uskutoční v apríli/máji 2017 v priestoroch BSM. Uchádzači budú 
informovaní v dostatočnom časovom predstihu o priebehu a  presnom dátume. V 
prípade, že sa školenia nezúčastní, zaniká mu nárok zúčastniť sa stáže. 

Čl. 3 
Účastnícky poplatok 

1. Účastník stáže je povinný zaplatiť BSM účastnícky poplatok vo výške 120 EUR pri 
podpise tejto zmluvy v hotovosti oproti vystavenému príjmovému dokladu zo strany 
BSM. 

2. Účastník stáže je ďalej povinný zaplatiť poplatok za unilaterálnu stáž určený 
zahraničným partnerom uvedený v  Exchange Conditions (EC) uvedených na 
www.ifmsa.org. 

3. BSM nenesie zodpovednosť za prípadné nezaplatenie a následné vymáhanie 
unilaterálneho poplatku zahraničným partnerom od účastníka stáže. V prípade zrušenia 
stáže zahraničných partnerom z dôvodu nezaplatenia unilaterálneho poplatku, nebude 
účastníkovi stáže vrátený účastnícky poplatok, ten bude predstavovať zmluvnú pokutu 
za porušenie povinnosti účastníkom stáže podľa tohto článku. 

Čl. 4 
Zrušenie stáže 

1. Účastník stáže je povinný písomne oznámiť BSM na adresu uvedenú v záhlaví 
zmluvy, ak sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní stáže. 

2. Ak je oznámenie o zrušení účasti na stáži doručené BSM do 31.1.2017, účastníkovi 
stáže bude vrátená zaplatená časť účastníckeho poplatku znížená o storno poplatok vo 
výške 50 EUR . 

http://www.ifmsa.org
http://www.bsm.sk


3. Ak je oznámenie účastníka o zrušení účasti na stáži bez ohľadu na dôvod zrušenia 
doručené BSM 1.2.2017 alebo neskôr, účastník nemá nárok na vrátenie zaplateného 
účastníckeho poplatku. 

4. Účastník stáže nemá nárok na vrátenie zaplateného účastníckeho poplatku alebo jeho 
časti, ak účastník stáže zruší svoju účasť na stáži z dôvodu jemu nevyhovujúcich 
podmienok uvedených v CA (card of acceptance) zaslanej zahraničným partnerom, 
alebo je stáž zrušená z dôvodu neodoslania CC (card of confirmation) účastníkom. 

5. Ak účastník stáže v prípade zrušenia svojej účasti nájde za seba zodpovedajúceho 
náhradníka, ktorého zahraničný partner akceptoval (formou CA), a náhradník zaplatil 
účastnícky poplatok, BSM vráti účastníkovi stáže zaplatený účastnícky poplatok 
znížený o storno poplatok vo výške 20 EUR. 

6. Ak sa stáž neuskutoční z dôvodu, že zahraničný partner nezaslal CA a ani iným 
spôsobom nebola účastníkovi účasť na stáži potvrdená zahraničným partnerom, BSM 
vráti účastníkovi stáže zaplatený účastnícky poplatok v plnej výške. 

7. Ako v odseku 6 tohto článku sa postupuje aj v prípade, že v krajine nastali sťažené 
alebo nemožné podmienky v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí 
(napr.  živelnej pohromy, šírenie nákazlivej choroby a pod., resp. ak by bola inak 
ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka), ktoré nebolo možné pri 
uzatváraní zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. V týchto prípadoch sa 
kontaktuje a koná  podľa inštrukcií domáceho a zahraničného národného koordinátora, 
a podľa odporúčaní Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
uverejnených na ich webovej stránke. 

Čl. 5 
Všeobecné podmienky účasti na stáži 

1. Všeobecné podmienky účasti na stáži, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a účastník stáže potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil 
pred podpisom tejto zmluvy. 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre účastníka stáže a jeden pre 
BSM. 

3. Zmluvné strany sa s obsahom zmluvy oboznámili, obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s jej podmienkami zmluvu podpísali. 



Bratislava, ........................ 

________________________   _____________________________ 
Bratislavský spolok medikov     účastník stáže


