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VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
k Licenčnej zmluve na počítačové ekonomické programy spoločnosti KROS a.s. používané na vzdelávacie účely 

 
1. Tieto Všeobecné podmienky upravujú tie ustanovenia využívania počítačových programov spoločnosti KROS a.s. so 

sídlom A. Rudnaya 21, Žilina, IČO: 31635903, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 
10564/L (ďalej aj „poskytovateľ“ alebo „KROS“), ktoré nie sú upravené v „Licenčnej zmluve na počítačové ekonomické 
programy používané na vzdelávacie účely“ (ďalej len „Licenčná zmluva“) alebo v „Licenčnej zmluve na počítačové 
ekonomické programy ALFA plus, OLYMP a OMEGA používané na vzdelávacie účely“. 

2. Programom sa rozumie počítačový program ALFA plus, OLYMP a OMEGA (ďalej len "program"). Programy majú obmedzenie, 
ktoré neumožňuje zadávať pri používaní dátumy z mesiacov v mesiacoch júl a august, t.j. program sa dá využívať aj počas 
týchto mesiacov, avšak s inými dátumami. 

3. Počítačový program ALFA plus slúži na vedenie jednoduchého účtovníctva a súvisiacich agend. Počítačový program 
OLYMP slúži pre personalistiku a na výpočet miezd. Počítačový program OMEGA slúži na vedenie podvojného účtovníctva a 
súvisiacich agend. 

4. Poskytovateľ poskytne nadobúdateľovi po dobu platnosti Všeobecných podmienok nasledovné benefity: 
a. možnosť na vzdelávacie účely zakupovať publikácie poskytovateľa s 60 % zľavou oproti cenám v cenníku, 
b. možnosť zúčastniť sa všetkých druhov školení organizovaných poskytovateľom alebo zakúpiť si videoškolenia so 

zľavou 60 % , 
c. poskytovateľ poskytne nadobúdateľovi Balík podpory s platnosťou do 30. septembra najbližšieho párneho 

roku (2020). V rámci neho nadobúdateľ: 
I. môže získať nové verzie programu (aktualizácie) bezplatne stiahnutím z internetu na adrese 

www.kros.sk/upgrade. 
II. môže využívať služby HOTLINE, t. j. poradenstvo pri akýchkoľvek problémoch s programom cez 

telefón, e-mail a internet. Kontaktné adresy sú: 
▪ program ALFA plus: tel.: 041/707 10 51, e-mail: alfaplus@kros.sk, internet: www.kros.sk/alfaplus 
▪ program OLYMP: tel.: 041/707 10 41, e-mail: olymp@kros.sk, internet: www.kros.sk/olymp 
▪ program OMEGA: tel.: 041/707 10 21, e-mail: omega@kros.sk, internet: www.kros.sk/omega 

III. Služby HOTLINE môže nadobúdateľ využiť aj v zákazníckych centrách poskytovateľa. Zoznam je 
k dispozícii na www.kros.sk 

d. po uplynutí doby platnosti Balíka podpory, ho nadobúdateľ opäť získava na ďalšie obdobie bezplatne. 
e. možnosť objednania aj ďalších tovarov a služieb nezahrnutých v Balíku podpory podľa platného Cenníka 

ostatných služieb so zľavou 60 %. Zľava sa nevzťahuje na cestovné náklady, tie nadobúdateľ uhrádza v plnej 
výške. 

5. Všetky uvedené zľavy nie je možné kombinovať s ďalšími akciovými zľavami poskytovateľa, pokiaľ nie je uvedené inak. 
6. Podmienkou využívanie počítačových ekonomických programy spoločnosti KROS a.s. na vzdelávacie účely pre iné 

vzdelávacie inštitúcie ako školy je preukázateľne organizovania vzdelávacích kurzov v ktoromkoľvek čase využívanie 
programov KROS. Pre účely Všeobecných podmienok sa inou vzdelávaciu inštitúciou ako školy rozumie právnická osoba a 
fyzicka osoba–podnikateľ, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním. 

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny Všeobecných podmienok s čím nadobúdateľ. Nové Všeobecné podmienky 
nadobúdajú účinnosť v nich stanoveným dňom a zároveň nahrádzajú predošlé Všeobecné podmienky. Aktuálne Všeobecné 
podmienky sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa na www.kros.sk/kros-academy/skoly/  

 

Tieto Všeobecné podmienky sú platné a účinné od 1. 9. 2022. 

 
 

OSOBITNÉ PODMIENKY 
k Licenčnej zmluve na počítačové ekonomické programy spoločnosti KROS a.s. používané na vzdelávacie účely 

 
1. Tieto  Osobitné   podmienky  upravujú tie ustanovenia  využívania počítačových  programov  KROS,  ktoré nie sú  upravené   v 

„Licenčnej zmluve na počítačové ekonomické programy používané na vzdelávacie účely“ (ďalej len „Licenčná zmluva“)  alebo v 
„Licenčnej zmluve na počítačové ekonomické programy ALFA plus, OLYMP a OMEGA používané na vzdelávacie účely“ alebo vo 
„Všeobecných podmienkach k Licenčnej zmluve na počítačové ekonomické programy spoločnosti KROS a.s. používané na 
vzdelávacie účely“. 

2. Programom sa rozumie počítačový program ALFA plus, OLYMP a OMEGA (ďalej len "program"). 
3. Osobitné podmienky sú platné, ak sa na tom dohodli zmluvné strany v bode 2 článku VI. Licenčnej zmluvy. 
4. Akceptovaním Osobitných podmienok sa nadobúdateľ zaväzuje, že sa bude aspoň na jednom programe vykonávať maturitná 

skúška z odborných predmetov súvisiacich s účelom použitia programov podľa bodu 3 všeobecných podmienok alebo sa program 
použije na porovnateľné preukázanie vedomostí nadobudnutých pri práci s ním. Porovnateľným preukázaním vedomostí sa chápe 
príprava diplomovej práce, bakalárskej práce, projektu SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti), získanie certifikátu na základe 
preskúšania, testy, prípadne ďalšie, ktoré uzná poskytovateľ. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje počas doby platnosti Licenčnej zmluvy využívať na účel uvedený v bode 4 Osobitných podmienok 
výhradne program poskytovateľa. V prípade porušenia záväzku zo strany nadobúdateľa, je poskytovateľ oprávnený 
požadovať úhradu, ako keby boli produkty a služby poskytnuté bez platnosti Osobitných podmienok. 

6. Poskytovateľ poskytne nadobúdateľovi po dobu platnosti Osobitných podmienok okrem benefitov vyplývajúcich zo 
Všeobecných podmienok aj nasledovné benefity: 

a. jednorazovú bezplatnú pomoc pri nainštalovaní programu na počítače nadobúdateľa a zároveň poskytne 
jednorazové bezplatné zaškolenie pedagógov do práce s programom v sídle nadobúdateľa s dĺžkou trvania 
minimálne 3 hodiny. Poskytovateľ vyúčtuje nadobúdateľovi len cestovné náklady podľa platného Cenníka 
ostatných 
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služieb, alebo poskytne jednorazové bezplatné zaškolenie vyučujúcich do práce s programom, ktoré vykoná 
v sídle poskytovateľa. V takomto prípade si poskytovateľ cestovné náklady neúčtuje. 

b. bezplatné dodávanie certifikátov KROS pre účastníkov absolvujúcich vzdelávanie na programe, 
c. bezplatný pravidelný seminár pre pedagógov venovaný zvoleným témam, 
d. prípadne ďalšie benefity podľa vzájomnej dohody. 

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny Osobitných podmienok. Nové Osobitné podmienky nadobúdajú účinnosť v nich 
stanoveným dňom a zároveň nahrádzajú predošlé Osobitné podmienky. Aktuálne Osobitné podmienky sú zverejnené na 
internetovej stránke poskytovateľa na www.kros.sk/podporaskol. 

Tieto Osobitné podmienky sú platné a účinné od 1. 9. 2022. 
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