
Zmluva o spolupráci č. TT/2020/7 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Obchodný zákonník“), (ďalej ako „Zmluva“) 
 
 

Uzatvorená medzi 
 
Názov:     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo:     Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 
IČO:     00 681 385 
DIČ:     20 20 79 64 15 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    SK12 8180 0000 0070 0063 0127 
Štatutárny orgán:  Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 
Právna forma: štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR 
(ďalej ako „VÚDPaP“) 
 
a 
 
Názov:                                                           Spojená škola, Brezová 1, Senica 
Sídlo:                                                         Brezová 1, 905 01 Senica  
Korešpondenčná adresa:  Spojená škola, Brezová 1, 905 01 Senica 
IČO:                                             00181935    
DIČ:                                             2021087948  
Štatutárny orgán:  Mgr. Katarína Kaňová 
Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia  

 škola s právnou subjektivitou 
  
(ďalej ako „Organizácia“) 
(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 
 

Preambula 
 

Táto Zmluva je uzatvorená za účelom riadnej a efektívnej spolupráce Zmluvných strán pri 
realizácii Národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti 
na trhu práce, kód projektu v ITMS2014+: 312011W833 (ďalej ako „Národný projekt“).  

Zmluvné strany podpisom Zmluvy berú na vedomie skutočnosť, že Národný projekt je 
financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie 
operačného programu Ľudské zdroje. Národný projekt je popísaný v Prílohe číslo 2 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku číslo OPLZ/242/2019, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri 
zmlúv dňa 23. augusta 2019, pod CRZ ID: 4168319.  Zmluvné strany sa pri výkone svojich práv 
a povinností vyplývajúcich im zo Zmluvy  zaväzujú postupovať v súlade s obsahom Národného projektu. 
  

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom Zmluvy je úprava výkonu práv a povinností Zmluvných strán pri odborných 

podaktivitách A1, A2, A3 a podpornej podaktivity A4 tak, ako sú uvedené v dokumente 
Rámcový opis Národného projektu na webovom sídle VÚDPaP (www.vudpap.sk) (ďalej ako 
„Predmet zmluvy“). Rámcový opis Národného projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 



podľa § 273 Obchodného zákonníka, a Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v súlade s jeho 
aktuálnym znením pri výkone svojich práv a povinnosti založených touto Zmluvou. 

1.2 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť pre riadne 
plnenie Predmetu zmluvy. 

 
Článok II. 

Práva a povinnosti VÚDPaP 
 

2.1 VÚDPaP sa zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť Organizácii metodické a metodologické nástroje 
potrebné pre získavanie informácií o dobrej praxi a skúsenostiach s multidisciplinárnym 
prístupom a multidisciplinárnou spoluprácou, o potrebách vo vzťahu k inštitucionálnemu 
rozvoju Organizácie (ďalej ako „Informácie“, jednotlivo „Informácia“). 

2.2 VÚDPaP sa zaväzuje poskytnúť Organizácii potrebné metodiky, podporné materiály 
a zhodnotenie efektu multidisciplinárneho prístupu a multidisciplinárnej spolupráce v súlade 
s Národným projektom. VÚDPaP sa zaväzuje pristupovať k naplneniu tohto svojho záväzku 
inovatívne, zároveň sa zaväzuje, že ním poskytnuté metodiky, podporné materiály 
a zhodnotenie efektu multidisciplinárneho prístupu a multidisciplinárnej spolupráce nebudú 
v rozpore s platnou legislatívou. 

2.3 V prípade potreby sa VÚDPaP po predchádzajúcej dohode s Organizáciou zaväzuje vykonať 
vzdelávaciu a odbornú činnosť pre zamestnancov Organizácie v oblasti multidisciplinárneho 
prístupu pre inklúziu v súlade s cieľmi a výsledkami Národného projektu. Túto činnosť bude 
VÚDPaP poskytovať na základe požiadavky Organizácie, podľa svojich aktuálnych možností. 

2.4 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak Organizácia a/ alebo jej organizačná zložka  
bude oprávneným žiadateľom pre podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci špecializovanej dopytovo orientovanej výzvy Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky nadväzujúcej na Národný projekt, a prejaví záujem 
o podanie tejto žiadosti, VÚDPaP jej na základe osobitnej dohody alebo dodatku k tejto Zmluve 
poskytne spoluprácu.  

2.5 VÚDPaP je oprávnený uchovať a spracúvať  získané poznatky a Informácie pre vlastné potreby, 
na časovo neohraničenú dobu, a zároveň sa VÚDPaP zaručuje, že neposkytne tieto informácie 
tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Organizácie, okrem prípadov, kedy tak 
bude musieť vykonať v súlade s platnou Príručkou pre prijímateľa Národného projektu, či na 
základe príslušného právneho predpisu.  

 

Článok III. 
Práva a povinnosti Organizácie 

 
3.1 Organizácia sa zaväzuje poskytnúť VÚDPaP všetky jej dostupné a známe Informácie, ktoré 

Organizácia získala počas svojej činnosti. 
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v lehote 30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy uskutočnia pracovné 

stretnutie svojich zástupcov, predmetom ktorého bude predovšetkým spresnenie ďalšej 
spolupráce Zmluvných strán. Organizácia na tomto stretnutí oboznámi VÚDPaP o jej známych 
a dostupných Informáciách, prípadne iných skutočnostiach. Zo stretnutia sa vyhotoví zápisnica, 
v ktorej bude stručne opísaný obsah stretnutia a stanovenie rozsahu a spôsobu spolupráce 
Zmluvných strán. Každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie takejto zápisnice.  

3.3 Organizácia sa zaväzuje, že umožní svojmu zamestnancovi vstúpiť do aktivít Národného 
projektu a uzavrieť niektorú z Dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
podľa § 223 a nasledujúcich Zákona číslo 311/2001 Z. z., Zákonník práce medzi VÚDPaP 
a zamestnancom Organizácie.  VÚDPaP sa zaväzuje uzatvoriť takúto dohodu len za účelom 
plnenia cieľov Národného projektu. Organizácia môže navrhnúť VÚDPaP vhodných kandidátov 
pre pozíciu Externého experta A1b na uzavretie dohody podľa tohto odseku Zmluvy z radov 



svojich odborných alebo pedagogických zamestnancov v zmysle Zákona číslo 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle Zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Činnosti Externého experta A1b sú uvedené 
v Rámcovom opise Národného projektu.   

3.4 Organizácia sa zaväzuje v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracovať pri overovaní 
multidisciplinárneho prístupu a multidisciplinárnej spolupráce v praxi. Organizácia umožní po 
predchádzajúcej dohode s VÚDPaP výkon vzdelávacích aktivít súvisiacich s overovaním 
a rozvíjaním multidisciplinárneho prístupu a multidisciplinárnej spolupráce v  priestoroch 
Organizácie. 

3.5 Organizácia umožní VÚDPaP, aby informoval zamestnancov Organizácie o vzdelávacích 
podujatiach, ktoré sa budú uskutočňovať v rámci podaktivity A2. Organizácia sa rovnako 
zaväzuje, že svojim zamestnancom umožní účasť na týchto vzdelávacích podujatiach. VÚDPaP 
stanoví podmienky účasti a spôsob účasti na vzdelávacích podujatiach na svojom webovom 
sídle. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok Organizácie podľa druhej vety tohto odseku 
(umožniť zamestnancom Organizácie účasť na vzdelávacích podujatiach) trvá aj po skončení 
Zmluvy z akékoľvek dôvodu. 

3.6 Organizácia sa zaväzuje, že pre výkon podaktivity A1 a A3 umožní VÚDPaP alebo ním 
povereným osobám vstup do priestorov Organizácie a vykonávanie činnosti na to potrebných. 
Podrobnosti ako čas, počet osôb, rozsah výkonu potrebných činností, budú predmetom 
predchádzajúcej dohody Zmluvných strán. 

3.7 Organizácia sa zaväzuje, že v oblasti predmetu záujmu VÚDPaP poskytne pravdivý a úplný opis 
skutočností a Informácií, ktoré má k dispozícii. 

3.8 Organizácia sa zaväzuje označiť priestory v zmysle pravidiel publicity podľa Odstavca 5.4 
Rámcového opisu Národného projektu. VÚDPaP sa zaväzuje poskytnúť Organizácii súčinnosť 
pre riadne plnenie tam uvedených povinností. 

 
Článok IV. 

Doba plnenia a cena za Predmet zmluvy 
  
4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v platnom znení. 

4.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Národného projektu.  
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je bezodplatná a každá zo Zmluvných strán si svoje 

náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s plnením jej zmluvných povinností, hradí sama. 
 

Článok V. 
Výpoveď, odstúpenie od Zmluvy 

 
5.1  Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu písomne vypovedať aj bez uvedenia 

dôvodu, s výpovednou dobou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená písomná 
výpoveď. 

5.2   Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Účinky 
odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ nie je 
v písomnom oznámení o odstúpení od Zmluvy uvedené inak. Písomnosť sa považuje za 
doručenú okamihom jej prevzatia Zmluvnou stranou. V prípade, že si Zmluvná strana riadne 
neprevezme doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú okamihom, kedy sa 



táto vráti späť Zmluvnej strane, ktorá ju odosielala, alebo okamihom, kedy Zmluvná strana, 
ktorej je písomnosť určená, odmietne osobne prevziať písomnosť. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak druhá zo Zmluvných strán požiada o oznámenie 
dôvodu ukončenia Zmluvy, je tá Zmluvná strana ktorá od Zmluvy odstúpila alebo ju vypovedala, 
povinná oznámiť tento dôvod druhej Zmluvnej strane. Toto oznámenie nemá vplyv na 
ukončenie Zmluvy podľa odsekov 5.1 a 5.2 Zmluvy a slúži len pre štatistické účely Národného 
projektu. 

 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

  
6.1 Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy sa môžu vykonať len formou písomných a očíslovaných 

dodatkov k tejto Zmluve, vzájomne schválenými a podpísanými oboma Zmluvnými stranami. 
6.2  Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, ak bude predmet Zmluvy financovaný z

 prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, je povinné strpieť výkon 
kontroly, auditu v súlade s pravidlami financovania z týchto fondov a poskytnúť k tomu všetku 
potrebnú súčinnosť. 

6.3  V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 
s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa 
v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné Zmluvné ustanovenie 
novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel 
sledovaný touto Zmluvou. 

6.4  Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou 
predovšetkým vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné strany Zmluvy na riešení sporu 
nedohodnú, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie 
sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 

6.5 Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia § 13 zákona Národnej 
rady SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
že budú spracovávať osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy. Tieto osobné 
údaje budú spracovávať za účelom plnenia Zmluvy, jej archivácie podľa príslušných právnych 
predpisov a podmienok stanovených Zákonom o verejnom obstarávaní. Osobné údaje budú 
spracované  v súlade s vyššie uvedenými právnymi  predpismi. Po skončení  platnosti Zmluvy 
a uplynutí zákonných lehôt budú všetky osobné údaje vymazané. 

6.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) pre Organizáciu a dva (2) pre VÚDPaP. 
6.7 Zmluvné strany po prečítaní textu tejto Zmluvy zhodne prehlasujú, že textácii porozumeli a, že 

uvedenú Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
Svojim podpismi potvrdzujú, že Zmluvu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom, ani za nápadne 
nevýhodných okolností. 

 
  
 
V Bratislave, dňa .......................  V Senici, dňa ........................... 
    
za VÚDPaP:        za  Organizáciu: 
 
 
.........................................................                     .........................................................               

Mgr. Janette Motlová 
          riaditeľka                                                                                

           Mgr. Katarína Kaňová 
                          riaditeľka 



  

 


