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Štátny inštitút odborného vzdelávania 
ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII NÁRODNÉHO PROJEKTU 

„ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA“ 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 

Realizátor:   Štátny inštitút odborného vzdelávania 

sídlo:    Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  

identifikačné číslo:  17 314 852 

daňové identifikačné číslo: 2020887715 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000065156/8180 

konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Stankovský, CSc., riaditeľ  

(ďalej len "Realizátor") 

 

a 

 

Zamestnávateľ:  RBM Sped, s.r.o. 

sídlo:  č. 149, 919 05  Trstín  

identifikačné číslo: 43 999 344 

daňové identifikačné číslo: 2022541070 

identifikačné číslo pre DPH: SK2022541070  

bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

číslo účtu:   SK 40 0200 0000 0024 1966 3451 

zapísaný v:   Okresný súd Trnava, Sro, vložka č. 21432/T 

konajúci prostredníctvom: Rastislav Kurinec, konateľ 

(ďalej len "Zamestnávateľ") 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Realizátor zabezpečuje realizáciu národného projektu pod názvom "Rozvoj stredného 
odborného vzdelávania", ITMS kód projektu 26110130548 (ďalej len "Projekt").  

1.2. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného 
programu Vzdelávanie (prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, 
opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú). 
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1.3. Na realizáciu Projektu uzavrel Realizátor s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  
č. OPV/34/2013 (ďalej len "Zmluva o NFP").  

1.4. Pred ustanoveniami tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie, od ktorých sa nemožno odchýliť 
dohodou zmluvných strán a ustanovenia Zmluvy o NFP. 

 

2. Predmet zmluvy a účel zmluvy 

2.1. Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Realizátora a Zamestnávateľa tak, aby sa 
Zamestnávateľovi umožnila aktívna participácia v rámci aktivít Projektu. 

2.2. Zamestnávateľ podpísaním tejto zmluvy deklaruje, že sa aktívne zapojí do Projektu a bude  
spolupracovať pri  realizácii príslušných aktivít. 

2.3. Realizátor sa touto zmluvou zaväzuje, že umožní Zamestnávateľovi zapojiť sa do Projektu 
a bude mu poskytovať potrebnú podporu a spoluprácu na vykonávanie príslušných aktivít 
Projektu. 

2.4. Obidve zmluvné strany budú konať vždy podľa svojich najlepších možností tak, aby Projekt 
mohol byť realizovaný riadne a včas, pričom sú povinné poskytovať si navzájom potrebnú 
súčinnosť. 

2.5. Podrobnejšia úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán je špecifikovaná v ďalších 
článkoch tejto zmluvy.  

 

3. Práva a povinnosti Zamestnávateľa 

3.1. Zamestnávateľ bude spolupracovať v rámci Projektu najmä: 

a) pri zapojení sa do jednotlivých aktivít Projektu, 

b) pri tvorbe normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia  učebných a 
študijných odborov,  ktorých sa týka predmet činnosti Zamestnávateľa, 

c) pri tvorbe odporúčaní pre budúcu revíziu a tvorbu školských vzdelávacích programov 
stredných odborných škôl zapojených do Projektu, 

d) pri zabezpečení výkonu odbornej praxe a odborného výcviku žiakov zapojených do 
Projektu, 

e) pri overovaní metodiky účasti zástupcov stavovských organizácií na ukončovaní štúdia  

a) overovaní nového modelu školy a špecializácie škôl v aktivite Projektu 2.1.4., 

b) pi realizácii dní otvorených dverí na stredných odborných školách,  

c) pri realizácií exkurzií pre stredné odborné školy. 

3.2. Realizátor je v záujme potrieb Projektu oprávnený písomne spresniť podmienky spolupráce 
Zamestnávateľa, ktoré sú uvedené v tomto článku, a to vždy len v nevyhnutnom rozsahu 

 

4. Práva a povinnosti Realizátora 

4.1. Realizátor v rámci Projektu poskytne Zamestnávateľovi najmä: 

a) odbornú a metodickú podporu za účelom dosiahnutia cieľov Projektu, 

b) podrobné informácie o realizácii Projektu, ako aj o výsledkoch po jeho vyhodnotení, ak o to 
Zamestnávateľ požiada.  

4.2. Realizátor v rámci Projektu bude organizovať semináre, workshopy, virtuálne konferencie, 
exkurzie a iné podujatia, o ktorých bude informovať Zamestnávateľa a v prípade záujmu mu 
umožní na nich účasť,  

4.3. Ak si to vyžiada zmena príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej 
únie, zmena Zmluvy o NFP alebo iná zmene podmienok Projektu, zmluvné strany uzavrú na 
návrh Realizátora potrebný dodatok k tejto zmluve. Zamestnávateľ nebude povinný 
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navrhovaný dodatok uzavrieť, ak by sa ním neprimerane rozširovali jeho záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy.  

 

5. Osobitné povinnosti Zamestnávateľa 

5.1. Zamestnávateľ  bude dodržiavať komunikačný plán Projektu, s ktorým ho Realizátor 
oboznámi, a to najmä zdržať sa vyjadrení pre médiá vo veciach týkajúcich sa Projektu bez 
predchádzajúcej konzultácie a súhlasu Realizátora. 

5.2. Zamestnávateľ sa bude spravovať povinnosťou v bode 5.1 tohto článku aj po zániku tejto 
zmluvy akýmkoľvek spôsobom. 

 

 

6. Trvanie zmluvy 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to do dňa ukončenia realizácie Projektu v zmysle 
Zmluvy o NFP a to do 30.10.2015.  

6.2. Zmluvné strany môžu kedykoľvek skončiť túto zmluvu písomnou dohodou o jej skončení. 

6.3. Realizátor je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: 

a) Zamestnávateľ podstatným spôsobom poruší určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy,  

b) Zamestnávateľ opakovane poruší určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, pokiaľ sa na 
takéto porušenie povinnosti nevzťahuje písm. a) tohto bodu, 

c) ak by ďalšia účasť Zamestnávateľa v Projekte ohrozovala ciele a realizáciu Projektu alebo 
dobré meno Projektu alebo Realizátora. 

6.4. Zamestnávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných 
prípadov: 

a) Realizátor podstatným spôsobom poruší určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy,  

b) Realizátor opakovane poruší určitú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, pokiaľ sa na 
takéto porušenie povinnosti nevzťahuje písm. a) tohto bodu, 

c) ak by ďalšia účasť Zamestnávateľa v Projekte ohrozovala dobré meno Zamestnávateľa. 

6.5. Zákonné dôvody na odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán týmto nie sú 
dotknuté. 

6.6. Zamestnávateľ môže zmluvný vzťah ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu. 

 

7. Spoločné ustanovenia 

7.1. Zmluvné strany sa zdržia  činností, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť realizáciu Projektu. 

7.2. Zmluvné strany sa budú vzájomne sa informovať o skutočnostiach rozhodných pre plnenie 
tejto zmluvy. 

7.3. Zmluvné strany budú konať pri realizácii Projektu eticky, korektne, transparentne a v súlade 
s dobrými mravmi. 

 

 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

8.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 
očíslovaných písomných dodatkov.  

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje 
Obchodným zákonníkom.  
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8.4. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre Zamestnávateľa a tri pre 
Realizátora. 

8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za 
dostatočne jasnú, určitú a zrozumiteľnú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, pričom na znak toho, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa ............................ 2014 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Ing. Ivan Stankovský CSc. 

riaditeľ  

 

 

 

 

 

 

 

Rastislav Kurinec, konateľ 

Podpisuje osoba konajúca za zamestnávateľa 
uvedená na prvej strane zmluvy 

 

 


