
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva") v súlade s § 51 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

rektor 
So sídlom: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31118259 

(ďalej len „univerzita") 

a 

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej 
v Trenčíne 
Zastúpená: Mgr. Alena Gašparovičová 

riaditeľka 
So sídlom: Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín 
IČO: 00182451 
DIČ: 2021324217 

(ďalej len „centrum") 

Zmluva je založená na šírení vzdelanosti a rozvíjaní harmonickej osobnosti, vedomostí, 
rozvíjaní slobodného vedeckého bádania a tvorivej činnosti, v súlade s poslaním zmluvných 
strán. 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „univerzita", resp. 
TnUAD") bola zriadená zákonom č. 155/1997 Z. z. ako Trenčianska univerzita v Trenčíne. 
Jej názov bol zmenený zákonom č. 209/2002 Z. z. na súčasný názov Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vrcholná vzdelávacia, vedecko-
výskumná a technická ustanovizeň. Fakulta zdravotníctva TnUAD je súčasťou univerzity 
(ďalej len „fakulta"). Hlavným poslaním fakulty pri napĺňaní poslania fakulty je 



poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v nelekárskych zdravotníckych odboroch, tvorivé 
vedecké bádanie v základnom i aplikovanom výskume a ďalšia tvorivá činnosť, súvisiaca so 
zameraním a poslaním fakulty. 

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej 
v Trenčíne 
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP") bolo zaradené do siete 
školských zariadení dňa 01.09.2001. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva je 
poradenské zariadenie v rezorte školstva, ktoré zabezpečuje komplexnú psychologickú 
a špeciálnopedagogickú diagnostiku a prognostiku, psychologické a špeciálnopedagogické 
intervencie vzhľadom na individuálne špeciálnopedagogické potreby zdravotne postihnutých 
a zdravotným postihnutím ohrozené detí a mládež. 

Článok II. 
Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je postavenie, úprava a povinnosti zmluvných 
strán v oblasti ďalšieho vzdelávania študentov fakulty a získania zručností v oblasti 
komplexnej starostlivosti s klientami so zdravotným postihnutím. 

2. Účelom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení aktivít 
v rámci ďalšieho vzdelávania v CŠPP, predovšetkým v multisenzorickej miestnosti 
Snoezelen. 

3. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v špeciálne upravenom priestore 
pomocou svetelných, zvukových efektov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku 
a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj 
stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. 

Článok III 
Formy spolupráce 

1. Hlavnými formami spolupráce sú aktivity, vychádzajúce z predmetu, ktorými sú: 
a) Teoretické oboznámenie sa študentov s filozofiou Snoezelen, s možnosťami využitia 

multisenzorického prostredia v práci s klientom/pacientom v CŠPP. 
b) Prepojenie teórie s praxou - stretnutie študentov s terapeutkou. Stretnutie bude 

realizované na fakulte v prednáškovej miestnosti v rozsahu 1 hodina/skupina. 
c) Realizácia praktických hodín: 

Priemerne lx v týždni, resp. po vzájomnej dohode CŠPP umožní praktické cvičenia 6-
tim študentom (dvojice, trojice), ktorého súčasťou bude odborná konzultácia 
k danému prípadu, príprave a realizácii praktického postupu. Praktické cvičenia sa 
uskutočnia v CŠPP v multisenzorickej miestnosti Snoezelen. 

2. Deň a hodina aktivít uvedených v bode 1. a), b) tohto článku budú vopred dohodnuté 
písomne s vedúcou katedry ošetrovateľstva, resp. vedúcim katedry fyzioterapie. 



Článok IV. 
Práva a povinnosti 

1. Fakulta sa nebude podieľať na zvýšených nákladoch súvisiacich so zabezpečením 
ďalšieho vzdelávania študentov. 

2. Náklady na ubytovanie a stravovanie si hradí študent sám. 
3. Študent je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri 

vykonávaní praktických cvičení. 
4. Študent je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Článok V. 
Riešenie sporných otázok 

Spory alebo sporné otázky, ktoré vzniknú pri plnení záväzkov tejto zmluvy, sa jej účastníci 
a študent zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním. 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017. 
2. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom, nasledujúcom po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv 
v Slovenskej republike. 

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť jedine formou písomných dodatkov 
k tejto zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 
že zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 
si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane škola 
a jedno vyhotovenie univerzita. 

V Trenčíne dňa. V Trenčíne dňa 
Za C ŠPP: Za univerzitu: 

Alena Gašparovičová doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
riaditeľka rektor TnUAD 


