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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ÚČASTI NA VZDELÁVACOM PODUJATÍ 

„SLOVENSKÁ AKADÉMIA „DEMOKRATICKÉ A INKLUZÍVNE ŠKOLSKÉ 

PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH“ 

 

(ďalej tiež ako „zmluva“) 

je uzatvorená podľa § 51 zákona č.40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami  

názov:     Národný inštitút vzdelávania a mládeže  

IČO:  00 164 348 

sídlo:     Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 

štatutárny orgán:   prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ 

zriadený: Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky 

číslo účtu v tvare IBAN: SK66 8180 0000 0070 0067 7267 

tel. číslo: +421 2 48209453    

adresa elektronickej pošty: sekretariat.gr@mpc-edu.sk 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

a 

meno a priezvisko:  Jarmila Miháliková, Mgr. 

adresa trvalého pobytu:  

korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trvalého pobytu):  

dátum narodenia:   

adresa elektronickej pošty:  
číslo bankového účtu v tvare IBAN: 

(ďalej len „účastník“) 

Preambula 

Úvodné ustanovenia 

1. Národný inštitút vzdelávania a mládeže je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„Ministerstvo“). 

2. Národný inštitút vzdelávania a mládeže uskutoční vzdelávaciu aktivitu s názvom Slovenská 

akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“ (ďalej len 

„Slovenská akadémia“) v rámci preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne 

vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese 

rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia 

Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

3. Jednotlivé fázy Slovenskej akadémie sa uskutočnia s nasledovným časovým 

harmonogramom: 

• Prvá fáza/školenie:    december 2022, január 2023 
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• Druhá fáza/implementácia:   január – jún 2023 

• Tretia fáza/evalvačné stretnutie:  jún – júl 2023 

Presné dátumy budú účastníkom oznámené v dostatočnom časovom predstihu. 

4. Slovenská akadémia sa uskutoční prezenčne a/alebo on-line v závislosti od vývoja 

epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou Covid-19 a v tom čase platných 

a účinných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nariadení vlády 

SR a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Čl. 1  

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy za účelom dojednania vzájomných práv 

a povinností vo vzťahu k realizácii Slovenskej akadémie. Práva a povinnosti vyplývajúce 

z tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné nadobudnutím jej účinnosti.  

2. V prípade prezenčnej formy Slovenskej akadémie sa poskytovateľ zaväzuje pre účastníka 

zabezpečiť ubytovanie a stravu počas jej trvania. Bližšie informácie o podmienkach 

v ubytovacom zariadení, o mieste konania vzdelávania a praktické informácie poskytne 

poskytovateľ účastníkovi v dostatočnom časovom predstihu. Cestovné náklady z miesta 

trvalého pobytu/miesta bydliska/miesta vyslania do miesta konania vzdelávania a späť, 

poskytovateľ uhradí podľa Prílohy č. 2 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera 

dostupnej na:  

https://www.eeagrants.sk/site/assets/files/1593/verzia_1_1_-

_p2_pravidla_uplatnovania_pausalnych_nahrad.pdf 

 

Čl. 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Účastník sa zaväzuje: 

- ako súčasť školského tímu aktívne sa zúčastniť všetkých fáz Slovenskej akadémie 

v celej jej dĺžke trvania; 

- v rámci školského tímu implementovať počas druhej fázy naplánované aktivity na 

základe pokynov školiteľov a zodpovedných zamestnancov poskytovateľa 

vyplývajúcich z prvej fázy školenia a využívať nadobudnuté vedomosti a kompetencie 

v rámci svojho odborného pôsobenia, t.j. realizovať aktivity zamerané na problematiku 

inkluzívnych postupov a politík v školskom prostredí s cieľom podpory 

demokratického a inkluzívneho prostredia pre všetkých žiakov; 

- v prípade realizácie Slovenskej akadémie v prezenčnej forme pripraviť správu z cesty 

v štruktúre poskytnutej poskytovateľom a zaslať vlastnoručne podpísanú správu vo 

formáte PDF na adresu: nikola.bartosova@statpedu.sk ; 

- po absolvovaní tretej fázy/evalvačného stretnutia poslať e-mailom záverečnú správu 

z implementácie svojich aktivít vo formáte Word, a to najneskôr do 15. júna 2023 na 

adresu: nikola.bartosova@statpedu.sk. 

https://www.eeagrants.sk/site/assets/files/1593/verzia_1_1_-_p2_pravidla_uplatnovania_pausalnych_nahrad.pdf
https://www.eeagrants.sk/site/assets/files/1593/verzia_1_1_-_p2_pravidla_uplatnovania_pausalnych_nahrad.pdf
mailto:nikola.bartosova@statpedu.sk
mailto:nikola.bartosova@statpedu.sk
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2. Účastník si sám uhradí náklady na cestu z miesta trvalého pobytu/miesta bydliska/miesta 

vyslania do miesta konania vzdelávania a z miesta konania vzdelávania do miesta trvalého 

pobytu/miesta bydliska/miesta vyslania. 

3. Účastník zašle prostredníctvom poštového podniku, prípadne inou vhodnou formou 

poskytovateľovi vyúčtovanie cestovných nákladov, originál cestovných lístkov 

a s podpísanou správou z cesty najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia cesty poštou 

na adresu: Janka Holešová,  Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Pluhová 8, 831 03 

Bratislava. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná aj vtedy, ak sú dokumenty 

odoslané prostredníctvom poštového podniku najneskôr v piaty pracovný deň od ukončenia 

cesty.  V prípade nesplnenia lehoty podľa tohto bodu, nárok na úhradu cestovných nákladov 

účastníkovi nevzniká. 

4. Po ukončení vzdelávania v prezenčnej forme a predložení podpornej dokumentácie podľa 

bodu č. 3 tohto článku poskytovateľ účastníkovi uhradí náklady na cestu podľa Prílohy č. 

2 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera najneskôr do 30 kalendárnych dní. 

5. Účastník je povinný poskytovateľovi vopred písomne oznámiť svoju neúčasť na Slovenskej 

akadémii (on-line a/alebo prezenčná forma) najmenej 3 pracovné dni pred jej 

uskutočnením, a to e-mailom na adresu: jozef.facuna@statpedu.sk. Účastník zároveň 

uvedie dôvod svojej neúčasti. Ak si účastník túto povinnosť v prípade prezenčnej formy 

Slovenskej akadémie v lehote podľa tohto bodu nesplní, je povinný uhradiť náklady 

vynaložené poskytovateľom na zabezpečenie školenia vo vzťahu k účastníkovi v celom 

rozsahu (napr. náklady spojené s ubytovaním, stravovaním a ďalšie). Účastník je povinný 

náklady uhradiť v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu nákladov zo 

strany poskytovateľa. Ak sa účastník omešká s úhradou nákladov, zaväzuje sa 

poskytovateľovi uhradiť okrem nákladov v celom rozsahu aj zmluvnú pokutu vo výške 60,- 

Eur.  

6. V prípade, že sa účastník nezúčastní Slovenskej akadémie v zmysle tejto zmluvy z dôvodu 

jeho vážneho zdravotného stavu alebo z dôvodu vážneho zdravotného stavu člena jeho 

rodiny alebo pre iné závažné prekážky na jeho strane, môže poskytovateľ na základe 

písomnej žiadosti účastníka rozhodnúť o odpustení zmluvnej pokuty podľa bodu 5 tohto 

článku.  

7. Účastník berie na vedomie, že pre preukázateľnosť jeho účasti na Slovenskej akadémii 

v prípade prezenčnej formy bude potrebná jeho registrácia (podpis) na prezenčných 

listinách. 

8. Účastníkovi nevzniká voči poskytovateľovi nárok na náhradu mzdy súvisiacu 

s poskytnutím študijného voľna alebo pracovného voľna v súvislosti s účasťou na 

Slovenskej akadémii. 

9. Po absolvovaní prvej fázy Slovenskej akadémie získa účastník potvrdenie o účasti a po 

absolvovaní všetkých troch fáz Slovenskej akadémie certifikát o absolvovaní 

vzdelávania.  
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Čl. 3 

Osobitné, spoločné a záverečné ustanovenia  

1. Zmluvu je možné ukončiť: a) dohodou zmluvných strán, b) výpoveďou ktorejkoľvek 

zmluvnej strany bez udania dôvodu, c) odstúpením. Poskytovateľ je oprávnený od tejto 

zmluvy odstúpiť, ak si účastník nesplní povinnosti podľa čl. 2 bod 1 tejto zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia na adresu zmluvnej 

strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, týmto sa účastník nezbavuje povinnosti uhradiť 

poskytovateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. 2 bod 5. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu písomne vypovedať bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je 10 dní a začne plynúť deň nasledujúci po dni jej doručenia 

druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch 

zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že sankcie dohodnuté na základe tejto zmluvy 

považujú za primerané a v žiadnom prípade nie sú v rozpore s dobrými mravmi. 

Dojednaniami o zmluvných pokutách, na ktorých zaplatenie sa účastníci zaviazali 

spôsobom a za podmienok v nej dohodnutých nie je dotknutá náhrada škody v celom 

rozsahu. Zmluvné pokuty sú splatné dňom ich uplatnenia oprávnenej zmluvnej strany. 

6. Všetky písomnosti doručované na uvedené adresy sa považujú za doručené, aj keď budú 

zaslané doporučene a zásielka bude uložená na pošte. Za deň doručenia sa v takomto 

prípade považuje tretí deň od uloženia na pošte, aj keď sa o jej obsahu adresát nedozvedel. 

Zmluvné strany sa taktiež dohodli na doručovaní písomností okrem výpovede a odstúpenie 

od zmluvy, doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, tak ako 

je uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. 

8. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, s ich obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, 

voči ich forme nemajú žiadne námietky, či výhrady pričom vyhlasujú, že ich uzatvorili 

dobrovoľne, vážne, slobodne za všetkým účastníkom zrozumiteľných a nie nevýhodných 

podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom účastník obdrží jeden rovnopis 

a poskytovateľ 2 rovnopisy. 

 

V ................................. dňa......................... 

 

 

............................................................... 

účastník 

V ................................. dňa......................... 

 

 

............................................................... 

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. 

generálny riaditeľ 

 


