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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

podľa ustanovení §51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení platnom 

a účinnom v čase uzatvorenia tejto zmluvy uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce 

Sídlo: Masarykova 1, 071 79 Michalovce 

Zastúpený (štatutár) : Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy 

IČO: 00161063 

DIČ: 2020747707 

                 (ďalej „SŠ“) 

a 

2. Základná škola, Školská 2, Michalovce  

Sídlo: Školská 2, 071 01 Michalovce 

Zastúpený (štatutár) : Mgr. Miroslav Mach, riaditeľ školy 

IČO: 17080746 

DIČ: 2021635473 

                 (ďalej „ZŠ“) 

 

spolu ďalej „zmluvné strany“ 

 

Článok I. 

Podmienky spolupráce 

 

1.1 Táto zmluva o spolupráci je založená na princípoch vzájomnej dôvery 

a porozumenia, iniciatívnom a neziskovom partnerstve a dodržiavaní etických 

zásad.  

1.2 Zmluvné strany potvrdzujú vôľu, aby ich spolupráca bola úspešná a spoločensky 

prospešná, pričom však žiadnej zo zmluvných strán nevzniknú z podpisu Zmluvy 

a spolupráce na jej napĺňaní žiadne vymožiteľné práva, záväzky a povinnosti. 

Záväzky zmluvných strán uvedené v Zmluve nižšie nie sú preto vynútiteľné podľa 

žiadneho právneho poriadku. 

 

Článok II. 

Realizácia spolupráce 

 

2.1 SŠ bude pre základnú školu pripravovať a realizovať tieto aktivity: 

a) IT lab kreativity - mimoškolské vzdelávanie žiakov ZŠ v oblasti informatiky, IKT 

vo vlastných priestoroch s vlastnými lektormi,  

b) Podpora prírodovedného vzdelávania - laboratórne cvičenia, ukážky 

pokusov z prírodovedných predmetov s využitím počítačovo podporovaného 

laboratória Vernier a Sciencelab-u, vo vlastných odborných učebniach,  

s metodických výkladom pre žiakov ZŠ, 
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c) Denný letný IT tábor – 5-dňový denný tábor pre žiakov ZŠ počas letných 

prázdnin, zameraný predovšetkým na informatiku a IKT, 

d) Dni otvorených dverí – kariérové poradenstvo a propagácia stredoškolského 

štúdia pre žiakov ZŠ,  

e) Podpora a zdieľanie informácií a najnovších poznatkov s pedagógmi ZŠ 

v oblasti výučby prírodovedných predmetoch, matematiky, informatiky a IKT, 

f) Súťaže, motivačné aktivity pre žiakov ZŠ – organizovanie rôznych 

workshopov a súťaží pre žiakov ZŠ, napr. Igepehaboj, Fyzikálny Náboj, GPH 

Lego Race, Ruský deň, Deň európskych jazykov a i.  

g) Pomoc pri športových a dobrovoľníckych aktivitách a i. 

Kontaktná osoba za SŠ: RNDr. Renáta Gaľová, zástupkyňa riaditeľka školy 

 

2.2 ZŠ bude realizovať tieto aktivity: 

- Zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré pre ZŠ pripravuje a organizuje SŠ, 

- Propagovať u žiakov ZŠ štúdium na SŠ, 

- Iniciovať aktivity, ktoré budú nápomocné orientácii žiakov ZŠ na stredoškolské 

štúdium, osobitne so zameraním na prírodné vedy, informatiku a IKT a štúdium 

cudzích jazykov. 

 

Kontaktná osoba za ZŠ: Mgr. Viera Čuvanová 

 

Článok III. 

Záver 

 

3.1 Táto Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo strán môže 

zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s okamžitou platnosťou a účinnosťou, a to 

aj bez uvedenia dôvodu.  

3.2 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží jeden 

rovnopis.  

3.3 Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov podpísaných 

štatutárnymi zástupcami školy. 

3.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom. 

3.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Memorandum riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, 

podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o spolupráci a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 

 

V Michalovciach dňa  ............................              V Michalovciach dňa ....................... 

..............................................................            .......................................................... 
                            za SŠ                                                             za ZŠ  
Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy              Mgr. Miroslav Mach, riaditeľ školy 

  
 


