
Zmluva o spolupráci 

uzatvorená v zmysle§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

medzi 

1. Ústav pamäti národa 
Miletičova 19, P. O. Box 29 
820 18 Bratislava 

v zastúpení: Ján Pálffy, PhD. 
podpredseda Správnej rady ÚPN 

(ďalej len „ÚPN") 

a 

2. Alžbeta Bojková 
r.č. 

(ďalej len „koordinátor") 

,. 

Účel zmluvy 

1. Účelom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností oboch zmluvných strán pri realizácii 
Seminára pre učiteľov" (ďalej len „seminár"), ktorý sa bude konať v dňoch 4. - S. 12. 2018 

v Košiciach, so zameraním na didaktické vzdelávanie výučby dejepisu na stredných školách. 
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2. Výstupom seminára budú metodické workshopy pre učiteľov a prezentácia podporných 
aktivít aplikovateľných pri výučbe dejín 20. storočia. 

3. Partnerskou organizáciou podujatia je European Network Remembrance and Solidarity (ďalej 
len „ENRS") a Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (ďalej len „UPJŠ") 
v Košiciach, pričom tím projektu bude pozostávať z dvoch koordinátorov z ÚPN 
a jedného koordinátora z Filozofickej fakulty UPJŠ, pani Alžbety Bojkovej. 

II. 

Predmet zmluvy 

1. Koordinátor ako osoba s teoretickými vedomosťami a dlhoročnými skúsenosťami 
s poskytovaním didaktických modelov vyučovania hodín dejepisu sa zaväzuje: 

a) poskytnúť odborné konzultácie programového rámca podujatia v prípravnej fáze, 
b) zabezpečiť súčinnosť s pozývaním hostí a rečníkov, 
c) poskytnúť odborné poradenstvo pri schvaľovaní tém prednášok pozvaných rečníkov, 



1. 

S. 

d) poskytnúť kontaktný zoznam stredných škôl z Prešovského a Košického kraja 
za účelom pozývania pedagogických účastníkov do auditória, 

e) poskytnúť logistickú podporu pri zabezpečení priestorov v rámci Filozofickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach, a to vo veľkej prednáškovej miestnosti, zasadačky, miestnosti 
stravovania účastníkov seminára a neformálnej recepcie. 

2. Koordinátor sa ďalej zaväzuje, že: 
a) vystúpi ako hosť v prvej časti seminára zameranej na ukážku didaktického modelu 

vyučovania hodín dejepisu s metodickým materiálom pre účastníkov, 
b) do 12. 10. 2018 uzavrie v spolupráci s ÚPN finálny zoznam pozvaných hostí 

a rečníkov, 
c) od 22. 10. 2018 začne distribuovať v spolupráci s ÚPN pozvánky na podujatie 

účastníkom do auditória, 
d) do 23. 11. 2018 ukončí v spolupráci s ÚPN registráciu účastníkov do auditória. 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Koordinátor sa zaväzuje poskytnúť spoluprácu osobne, v plnom rozsahu a v požadovanej 
odbornej kvalite. 

2. Koordinátor sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel pri vykonávaní svojej činnosti. 

3. ÚPN je povinný poskytnúť koordinátorovi bezodkladnú súčinnosť, po predložení jeho 
žiadosti. 

4. ÚPN sa zaväzuje, že najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa predloženia materiálov 
zo strany koordinátora, špecifikovaných v čl. II ods. 1 a 2 tejto zmluvy, zašle koordinátorovi 
pripomienky, prípadne odporúčania, ktoré je povinný koordinátor zapracovať najneskôr 
do troch kalendárnych dní, odo dňa ich obdržania. V prípade, ak ÚPN vo vyššie uvedenej 
lehote nebude reagovať, považujú sa predložené materiály za prijaté bez výhrad. 
ÚPN sa ďalej zaväzuje zabezpečiť koordinátorovi dopravu, ubytovanie a stravu. 

IV. 

Finančné podmienky 

1. ÚPN sa zaväzuje uhradiť koordinátorovi odmenu vo výške 300,00 EUR, ktorá bude splatná 
k 15. dňu v mesiaci nasledujúcom po ukončení „Seminára pre učiteľov", a to bezhotovostným 
prevodom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN 

2. Koordinátor je povinný splniť si všetky daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Všetky náklady v súvislosti s plnením tejto zmluvy, súvisiace s materiálnym a organizačným 
zabezpečením vlastnej činnosti, znáša koordinátor. 

v. 

Doba trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 7. 12. 2018. 
2. Zmluvu je možné ukončiť pred riadnym termínom: 



1. 

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy jednou zo strán v prípade, ak sa plnenie povinností podľa tejto 

zmluvy stane nemožným alebo mimoriadne ťažkým v dôsledku nepredvídaných 
závažných skutočností, ktoré je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť 
a hodnoverne preukázať druhej zmluvnej strane; účinky odstúpenia od zmluvy 
nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane, 

c) odstúpením od zmluvy jednou zo strán v prípade, ak druhá zmluvná strana závažným 
spôsobom porušila ustanovenia tejto zmluvy a k náprave nedošlo ani 
po predchádzajúcom upozornení; účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné navzájom si vysporiadať všetky 
doposiaľ vykonané plnenia. 

4. Každá zo zmluvných strán má právo na náhradu škody spôsobenú porušením povinností 
druhou zmluvnou stranou. 

Vl. 

Záverečné ustanovenia 

Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané výlučne písomnou formou 
a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky spory, tejto zmluvy sa týkajúce alebo z nej 
vyplývajúce, budú riešené prednostne vzájomným rokovaním a dohodou zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, ktorá ako celok 
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, a že túto neuzatvorili v tiesni, pod nátlakom, 
uvedením do omylu, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu. 

. � 1ľ. ,{/�tfiVB t 1ra 1s ave d"na ..... : ............ . 

(podpísané) (podpísané) 

ÚPN koordinátor 
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