
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená medzi 

1. Základnou školou 
Sídlo: P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 
Zastúpená: Mgr. Ľuboslavou Bielikovou, riaditeľkou školy 
IČO: 37831208 

a 

2. Základnou školou s materskou školou Terézie Vansovej 
Sídlo: ul. T. Vansovej 353/3, 962 01 Zvolenská Slatina 
Zastúpená: RNDr. Darinou Purdekovou, riaditeľkou školy 
IČO : 37833626 

Zmluvné strany (ďalej len školy) uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci. 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca pri realizácii pracovného pobytu stážistu, ktorý bude na školách 
pôsobiť ako lektor anglického jazyka 01.03.2012 - 30.06.2012. 

Článok II. 

Práva a povinnosti škôl 

1. Školy sa dohodli, že budú spoločne realizovať pobyt stážistu, ktorý bude na školách pracovať ako 
lektor anglického jazyka s cieľom skvalitniť výchovno - vzdelávací proces. 

2. Obidve školy sa budú rovnakým dielom podieľať na finančnom zabezpečení pobytu stážistu. 

3. Každá zo škôl uzatvorí so stážistom samostatnú Dohodu o vykonaní práce a zabezpečí všetky 
činnosti súvisiace s touto dohodou. 

4. Každá zo škôl zabezpečí samostatne oboznámenie pracovníka s vnútornými predpismi, BOZ a PO 
a svojím SkVP. 

5. Poverení zamestnanci (minimálne jeden za každú školu) budú spolupracovať pri vypracovaní 
hodnotenia pobytu stážistu, koordinovaní jednotlivých akcií uskutočňovaných na školách a pri iných 
aktivitách súvisiacich s jeho pobytom. 

Článok III. 

Práva a povinnosti stážistu 

1. Stážista bude na každej škole dva a pol dňa. 



2. Stážista je povinný dodržiavať predpisy BOZ a PO, pracovný poriadok a riadiť sa vnútornými 
predpismi každej školy. 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Obidve školy si budú pravidelne vymieňať informácie súvisiace s pobytom stážistu. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len po vzájomnej dohode 
obidvoch škôl formou písomného dodatku. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dátumom podpísania zmluvy zástupcami oboch škôl 
a uzatvára sa na dobu určitú a to o 30.06.2012. 

4. Zmluvný vzťah je možné ukončiť pred uplynutím jej platnosti len písomnou dohodou zmluvných 
strán, alebo písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán s udaním dôvodu. Výpovedná lehota 
je 1 mesiac od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
prepisov. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre každú zmluvnú stranu. 

7. Na znak toho, že si ustanovenia tejto zmluvy prečítali, zhodne pochopili, ako i na znak toho, že táto 
zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre žiadnu zo zmluvných 
strán, potvrdzujú zástupcovia zmluvných strán oba exempláre tejto zmluvy svojimi podpismi. 

Vo Zvolene dňa 25. január 2012 Vo Zvolene dňa 25. január 2012 

Z Á K L A D N Á 
v o Z V O L E N E . 

P. J i lemnického m s n 
s materskou školou Terézie Vansovej 

Ul. T. Vansovej 353/3 
962 01 Zvolenská Slatina 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
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RNDr. Darina Purdeková 
riaditeľka školy 


