
   
 

   
 

Zmluva o účasti na vzdelávaní č. SUR 2 - 07 
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:    IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164 
Štatutárny orgán:  Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 
Právna forma:  štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR  
Vecne zodpovedný:    Mgr. Paulína Severíniová 
e-mail:                                                            sur@vudpap.sk                   
(ďalej ako „VÚDPaP“) 
 
a 
 
Meno a priezvisko:   Tatiana Pavlovičová     
Trvale bytom:    Vajanského 6, 917 01 Trnava  
Rodné číslo:          
Korešpondenčná adresa:      
t. č.:  
e-mail: t.pavlovicova@gmail.com  
 (ďalej ako „Účastník“) 
(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 
 

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich zo zapojenia 

Účastníka vo vzdelávacích aktivitách organizovaných VÚDPaP s názvom Metódy korektívnej 
práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania podľa SUR 2. Ide o inovačné vzdelávanie v 
celkovom rozsahu 435 hodín (spolu ďalej ako „Vzdelávacie aktivity“).  

1.2 Účastník sa touto Zmluvou zaväzuje riadne sa zúčastňovať na Vzdelávacích aktivitách podľa 
odseku 1.1 Zmluvy. 

1.3 VÚDPaP sa touto Zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre Účastníka predovšetkým konanie  
Vzdelávacích aktivít podľa Článku V Zmluvy; 
Účastník nemá nárok na úhradu žiadnych ďalších nákladov  a výdavkov súvisiacich s jeho 
účasťou na Vzdelávacích aktivitách zo strany VÚDPaP. 

1.4 Účastník sa zúčastňuje na Vzdelávacích aktivitách z dôvodu získania informácií a zručností  zo 
 zážitkovej časti systému a modelu terapeutického výcviku SUR (Skála-Urban-Rubeš) s cieľom 
 rozvíjania si vlastných vedomostí, zručností a kompetencií, a ich možného uplatnenia vo  
 svojej odbornej, prípadne pedagogickej praxi. 
1.5 Účasť má slúžiť k šíreniu získaných poznatkov a ich uplatneniu v praxi Účastníkom. 
 



   
 

   
 

 
Článok II. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 

2.1 V prípade ak Účastník splní riadne všetky záväzky určené Zmluvou a ostatnými dokumentmi 
(tak ako sú definované v tomto odseku), ktoré sa vzťahujú na Vzdelávacie aktivity, VÚDPaP 
vystaví Účastníkovi osvedčenie dokladujúce skutočnosť, že Účastník úspešne  absolvoval  
Vzdelávacie aktivity. Ak účastník dňom absolvovania záverečnej skúšky spĺňa podmienky 
stanovené v akreditácii inovačného vzdelávania (2/2020-IV), získa osvedčenie o inovačnom 
vzdelávaní.  

2.2 Účastník sa zaväzuje aktívne a riadne  zúčastňovať na Vzdelávacích aktivitách.  
2.3 Účastník podpisom Zmluvy berie na vedomie, že VÚDPaP, ako prijímateľ podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa zákona NR SR č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a v doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
je, v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov, oprávnený získavať, spracúvať a poskytnúť 
osobné údaje Účastníka a cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé 
bydlisko, emailový kontakt,  telefónne číslo, pohlavie, vek, pracovné zaradenie, kategória 
pedagogického alebo odborného zamestnanca, stupeň vzdelania a obrazové a zvukovo-
obrazové záznamy Účastníka  zo všetkých jednotlivých Vzdelávacích aktivít na: 
a) archivačné účely; 
b) obrazové a zvukovo-obrazové záznamy Účastníka pre propagačné účely VÚDPaP; 
Uvedené osobné údaje je  VÚDPaP tiež oprávnený získavať, spracúvať a zverejňovať v súvislosti 
s plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme. 
Účastník podpisom Zmluvy vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v Zmluve sú aktuálne, úplné a 
pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Osobné údaje budú spracovávané. do 31.12.2028 
Následne budú všetky osobné údaje vymazané.  

2.4  Účastník sa zaväzuje spolupracovať pri poskytovaní údajov (podľa odseku 2.3) potrebných pre 
účely archivácie. 

  
 

Článok III. 
Doba plnenia 

 
3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

3.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu 28 mesiacov. 
 

Článok IV. 
Výpoveď, odstúpenie od zmluvy 

 
4.1 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.  

4.2   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. 

 
 
 

Článok V. 
Cena a podmienky konania Vzdelávacích aktivít 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Vzdelávacie aktivity budú pre účastníka vykonané 

prostredníctvom VÚDPaP odplatne, za nasledujúcich podmienok. Cena za hodinu vzdelávacej 
aktivity bola stanovená dohodou Zmluvných strán na 8,30 EUR.. 

5.2 Cena za Vzdelávacie aktivity bola stanovená dohodu Zmluvných strán v súlade so zákonom 
18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a jeho vykonávacou vyhláškou Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v celkovej maximálnej výške 3.200,-- EUR bez DPH (slovom 
tritisíc dvesto EUR), pričom jednotková cena je 8,30 EUR/1 hod (slovom osem EUR, dvadsať 
centov za jednu hodinu). 

5.3 V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady VÚDPaP za poskytnutie Vzdelávacej aktivity. 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník uhradí cenu za Vzdelávacie aktivity po častiach, na 

základe čiastkových faktúr vystavených VÚDPaP podľa Zmluvy. 
5.5 VUDPaP zašle Uchádzačovi pozvánku spolu s čiastkovou faktúrou 30 dní pred konaním 

jednotlivej Vzdelávacej aktivity. V pozvánke bude uvedený aj príslušný variabilný symbol, pod 
ktorým je Účastník povinný čiastkovú faktúru uhradiť. Splatnosť čiastkovej faktúry je najneskôr 
7 dní pred konaním jednotlivej Vzdelávacej aktivity. Čiastková faktúra sa považuje za uhradenú 
dňom pripísania celej sumy na účet VÚDPaP. 

5.6 Zmluvné strany si ďalej dohodli zákonnú výšku úrokov z omeškania v prípade oneskorenia 
Účastníka s úhradou ktorejkoľvek z čiastkových faktúr.  

5.6 V zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 
ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov vznikne po zriadení fakturačného 
systému povinnosť prijímať a vydávať zaručené elektronické faktúry. 

 
 
 

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  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. 

6.3  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. 

6.4 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. 

6.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) pre Účastníka a jeden (1) pre VÚDPaP. 
6.6 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 ...............................dňa..................... 
 
 
 
............................................………..   ..............................................................  
  
 Mgr. Janette Motlová,     
   riaditeľka       Účastník 
 
 


