
Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky

zákonník“) medzi

zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 
Sídlo: Hálova 16 
85101 Bratislava 
IČO: 317 465 94
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu: 584921793/7500
Zastúpená výkonnou riaditeľkou: Mgr. Marcelou Maslovou 
(ďalej len „Združenie“)

a

Prijímateľ:
Škola:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpená riaditeľkou:
(ďalej len „Škola“)

ktoré sa dohodli na nasledovných podmienkach:

Článok I.
Predmet zmluvy

Uzavretím tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na podmienkach spolupráce pri realizácii
vzdelávacieho programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu, ktoré sú bližšie upravené
v tejto zmluve.

Článok II.
Povinnosti Združenia

Združenie sa zaväzuje:

a) poskytnúť Škole vzdelávací program Čítaním a písaním ku kritickému 
mysleniuakreditovaný MŠ SR pod číslom 59/2010-KV, pre jej pedagogických 
zamestnancov (ďalej len „účastníci vzdelávania“), v rozsahu 60 hodín,

b) poskytnúť účastníkom vzdelávania vzdelávacie materiály a pracovné listy vypracované 
k jednotlivým témam vzdelávania,

c) vydať certifikáty o absolvovaní vzdelávania úspešným absolventom po splnení 
požadovaných podmienok (pozri článok IV.)



Článok III. 
Povinnosti Školy

Škola sa zaväzuje:

a) vytvoriť podmienky pre všetkých prihlásených účastníkov vzdelávania a všemožne ich 
podporovať, aby mohli úspešne absolvovať celé vzdelávanie,

b) so všetkými vzdelávacími materiálmi nakladať dôverne a využívať ich len v prospech 
výchovno-vzdelávacieho procesu školy, pričom získané materiály nie je možné využívať 
mimo rámec tohto projektu,

c) za poskytnuté vzdelávanie uhradiť Združeniu sumu 2100 EURdo ukončenia vzdelávania.

Článok IV.
Podmienky úspešného absolvovania vzdelávania

Združenie vydá osvedčenie o úspešnom absolvovaní vzdelávania účastníkom vzdelávania, 
ktorí:

a) sa zúčastnia minimálne 80 % vzdelávacieho programu,
b) sa budú aktívne zapájať do jednotlivých vzdelávacích aktivít,
c) prezentované metódy využijú v praxi podľa možností, ktoré ich pracovná oblasť ponúka, 
a) po skončení vzdelávacieho programu úspešne absolvujú záverečnú prezentáciu svojho

portfólia pred komisiou. Portfólio bude dokumentovať využívanie stratégie EUR 
a prezentovaných metód v praxi a bude obsahovať minimálne jednu z nasledovných foriem: 

videozáznamy minimálne 3 vyučovacích hodín, 
ukážky príprav na minimálne 3 vyučovacie hodiny, 
práce/produkty žiakov z minimálne 3 vyučovacích hodín, 
úvahu/y o tom, akým spôsobom vyučujú (minimálne 3 strany).

Článok V.
Technické zabezpečenie vzdelávania

a) Všetky vzdelávacie stretnutia sa uskutočnia v priestoroch Školy alebo v priestoroch 
vybratých a zabezpečených Školou. V prípade potreby Škola poskytne na vzdelávanie 
didaktickú techniku podľa svojich možností.

Článok VI.
Časový harmonogram vzdelávania

a) Združenie Orava bude realizovať jednotlivé vzdelávacie stretnutia podľa časového 
harmonogramu, ktorý schvália obe zmluvné strany. Z dôvodu nepredvídateľných



prekážok môže ktorákoľvek zmluvná strana navrhnúť zmenu termínu vzdelávacieho 
stretnutia, minimálne však dva týždne vopred.

Článok VII. 
Trvanie vzdelávania

a) Vzdelávanie začína dňom podpísania zmluvy zástupcami oboch zmluvných strán.
b) Ak nebude dohodnuté inak, vzdelávanie končí dňa 30.6.2014
c) Pred uplynutím dojednanej doby môžu obe zmluvné strany ukončiť túto Zmluvu 

písomnou formou.

a) Tento zmluvný vzťah sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Vo veciach 
neupravených touto Zmluvou sa postupuje podľa príslušných platných právnych 
predpisov.

b) Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, z toho 1 originál dostane Škola a 1 originál 
dostane Združenie.

c) Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich spoločnej vôli, ju  podpísali.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

(podpis a pečiatka) (podpis a pečiatka)


