
ZMLUVA O PODMIENKACH SPOLUPRÁCE č. OK/AZA/18/03/05/2018/SP 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi: 

1. Obchodné meno: VaV Akademy – ZA, s.r.o. 2. Zariadenie: Stredná odborná škola 

 Sídlo: Hlavná 50, 080 01 Prešov  Sídlo: Hlavná 6, 091 01 Stropkov 

 IČO: 47 957 379  IČO: 00 398 861 

 zast.: Ing. Jaroslav Výboštek, konateľ  zast.: Ing. Daniel Soóš, riaditeľ 

 

 
 ďalej ako „VaV“   ďalej ako „Zariadenie” 

 

Článok I. 

Predmet spolupráce 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce medzi VaV a Zariadením pri zabezpečení praktickej 

výučby účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu:  „Kurz opatrovania – kombinovaná forma – 

dištančná forma v teoretickej časti a prezenčná forma v praktickej časti“ v rozsahu 230 hodín v oblasti 

sociálnych služieb (ďalej len „kurz opatrovania“), v priestoroch Zariadenia, ktorý realizuje VaV. 

 

Článok II. 

Doba spolupráce 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 04.05.2018 – 20.06.2018 v časovom rozsahu podľa bodu 2 tohto 

článku. 

2. Zariadenie sa zaväzuje poskytnúť  spoluprácu VaV počas konania  kurzov v termínoch ich konania v závislosti od 

formy kurzov v rozsahu podľa Modulu B  bod 3 tohto článku, ktorý zodpovedá časovému rozvrhu jednotlivých 

kurzov podľa učebnej osnovy. 

3. Kurz opatrovania podľa akreditačnej listiny VaV sa realizuje dištančnou formou a prezenčnou formou v rozsahu 

230 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).  

 Modul A – teoretická výučba dištančnou e - learningovou formou v rozsahu 110 vyučovacích hodín, 

 Modul B – praktická výučba prezenčnou formou v rozsahu 40 vyučovacích hodín, rozložených na časové intervaly  

napr. 3x sobota a 3x piatok od 8:00 do 14:00, (7-8vyučovacích hodín denne) v priestoroch Zariadenia. 

 Modul C –  odborná stáž (prax) prezenčnou formou v rozsahu 80 vyučovacích hodín. 

4. Právny vzťah založený touto zmluvou sa môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 

výpoveďou,  výpovedná lehota je tri mesiace, pričom začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť len v prípade podstatných porušení zmluvy podľa § 345 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

Článok III. 

Odplata  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca bude poskytovaná na základe tejto zmluvy odplatne. 

2. Výška odplaty za poskytnutie spolupráce je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona  č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 120 EUR za kurz. 

3. Výška odplaty zahŕňa sadzbu DPH. 

4. Splatnosť odplaty je 10 dní od dňa doručenia faktúry na adresu VaV. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán pri spolupráci 

1. Zariadenie sa zaväzuje pre VaV: 

a) vypožičať vyhradenú učebnú miestnosť, s príslušenstvom a zariadením (stoly a stoličky podľa počtu 

účastníkov, tabuľu) za účelom praktickej výučby prezenčnou formou na dobu určenú podľa Článku II, 

b) poskytnúť súčinnosť pri realizáciu kurzu, súčinnosť zmluvných strán je konkretizovaná ústnou dohodou. 

2. Tak ako vyplýva z  predmetu spolupráce, jedná sa o opakujúce plnenia zmluvných povinností a doba spolupráce sa 

delí na jednotlivé časti (v zmluve ako „kurzy“). 

3. VaV sa zaväzuje Zariadeniu zaplatiť dohodnutú odplatu spôsobom podľa Článku III. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. V prípade, ak je Zariadenie 

povinné dohodu zverejniť v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám nadobúda zmluva účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Po podpise zmluvy obdrží každá zo zmluvných strán po jednom 

rovnopise.  



 

3. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami.  

4. Táto zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dohovory medzi zúčastnenými zmluvnými stranami 

vzťahujúce sa na predmet tejto zmluvy.  

5. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli                    

a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

7. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časť sa stanú neplatným či neúčinným, nebude mať táto 

neplatnosť či neúčinnosť vplyv na platnosť či účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy alebo jej časti. Obidve 

zmluvné strany sa zaväzujú neúčinné a neplatné ustanovenia nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom 

a významom čo najbližšie ustanoveniu tejto zmluvy, ktoré má byť nahradené. 

8. Kontaktná osoba za VaV: Mgr. Lucia Výbošteková, tel. č.: 0907 035 335 

 

 

V Stropkove, dňa 03.05.2018 
 
 

V Stropkove, dňa 03.05.2018 
 
 
 
 
 

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

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

pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
konať v mene zariadenia 

VaV Akademy - ZA, s.r.o. 
Ing. Jaroslav Výboštek, PhD. 
konateľ 

 
 
 


