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Zmluva o spolupráci č. 25/2020 

 
uzatvorená podľa  zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov 
uzatvorená v rámci implementácie vzdelávacieho projektu organizácie Centrum komunitného 
organizovania a jeho platformy Nie v našom meste. 
 

                   Zmluvné strany: 
 

Centrum komunitného organizovania (CKO) 

 
Zastúpená: Mgr. Maroš Chmelík (výkonný riaditeľ) 
Sídlo:  Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen 
IČO:  35988509 
(ďalej len CKO) 
 

A 
 

Názov školy: Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 

 
Zastúpená: Mgr. Viera Turianska  
Sídlo: Tajovského 2, 97632 Badín   
IČO: 35677813   
 
 
uzavreli spolu túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“). 
 
Článok I. Úvodné ustanovenie 

 
Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi CKO a Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, 
Badín pri implementácii vzdelávacieho programu CKO a platformy Nie v našom meste ŠKOLY 
ZA DEMOKRACIU (ďalej ŠzD), ako aj povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán.   
Súčasťou tohto vzdelávacieho programu je aj realizácia projektu Školy za demokraciu – rozvoj, 
profesionalizácia a advokácia, ktorý je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný 
z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.  
 
Článok II. Predmet zmluvy 
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1) Predmetom Zmluvy je vzájomná spolupráca medzi CKO a Základná škola s materskou školou, 
Tajovského 2, Badín Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi a 
študentkami VŠ, SŠ a ZŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej 
spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v 
oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Program taktiež stavia na 
otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia. 

 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že budú participovať na implementácii týchto projektových aktivít: 
a) absolvovanie minimálne desiatich aktivít (z toho dve aktivity predstavujú úvodné a záverečné 
merania hodnôt a postojov) v rámci vzdelávacieho programu počas školského roku 2020/2021, a to 
na základe vopred stanovených termínov; 
 
b) naplánovanie, vytvorenie a absolvovanie aktivity spoluorganizovanej žiakmi a žiačkami vybranej 
triedy (natočenie videa, zorganizovanie diskusie, filmovej projekcie a pod. týkajúce sa preberaných 
tém); 
 
c) zapojenie vybranej triedy (príp. aj kontrolnej skupiny) v čo najvyššom možnom počte do úvodného 
a záverečného anonymného merania hodnôt a postojov prostredníctvom asociačného experimentu 
realizovaného v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela; 
 
d) zapojenie vybranej triedy v čo najvyššom možnom počte do úvodného a záverečného prieskumu 
hodnôt a postojov prostredníctvom anonymného dotazníka realizovaného v spolupráci s Nadáciou 
otvorenej spoločnosti v rámci programu Active Citizens Fund – Slovakia a projektu Školy za 
demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia, implementovaného Centrom komunitného 
organizovania. 
 

e) umožniť učiteľom/učiteľkám absolvovať minimálne 1 workshop na rozvoj kritického myslenia 
a neformálneho vzdelávania k ľudským právam počas školského polroka (účasť kontaktnej osoby za 
školu alebo iných učiteľov/učiteliek z vybranej školy); 
 
f) umožniť učiteľom/učiteľkám absolvovať konferenciu programu Školy za demokraciu 
v predbežnom termíne 18.11.2020 (účasť kontaktnej osoby za školu alebo iných učiteľov/učiteliek 
z vybranej školy); 
 
g) umožniť učiteľom/učiteľkám absolvovať konferenciu Human Forum 2020 (účasť kontaktnej 
osoby za školu alebo iných učiteľov/učiteliek z vybranej školy). 
 
Článok III. Doba trvania zmluvy 
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Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu trvania projektu do 31. októbra 2021 (výsledky 
merania hodnôt a postojov pomocou asociačného experimentu budú spracované do troch mesiacov 
od ukončenia školského roka). 
 
Článok IV. Podmienky spolupráce 

 
1) CKO sa zaväzuje 

 
a) zorganizovať min. 10 aktivít / workshopov podľa výberu školy (úvodné a záverečné meranie 
hodnôt a postojov a 8 workshopov po 2 vyučovacie hodiny), 
 
b) v prípade potreby poskytnúť pomoc a podporu učiteľom a učiteľkám zapojeným v projekte 
prostredníctvom individuálnych konzultácií, 
 
c) zorganizovať minimálne dva vzdelávacie workshopy pre učiteľov a učiteľky zamerané na témy 
extrémizmu, (de)radikalizácie, metódy živých knižníc, ľudských práv a kritického myslenia, 
 
d) pomôcť žiakom a žiačkam pri organizovaní vlastnej aktivity, 
 
e) pravidelne komunikovať o priebehu projektu, analyzovať potreby školskej komunity a patrične na 
to reagovať, 
 
f) po preukázanom absolvovaní stanoveného počtu aktivít škole venovať: 
- kompletné vydanie metodiky programu 
- certifikát o absolvovaní programu 
- poukážku na nákup kníh z odporúčanej literatúry metodiky Školy za demokraciu v hodnote 50€ -  
 
g) odmeniť 1 učiteľa/učiteľku zodpovedného za realizáciu programu Školy za demokraciu na svojej 
škole jednorazovou odmenou vo výške 100€, ktorá bude učiteľovi/učiteľke vyplatená v zmysle 
platnej legislatívy. Táto odmena bude vyplatená danému učiteľovi/učiteľke do konca roka 2020. 
 
2) Škola sa zaväzuje 

 
a) určiť triedu, ktorá sa bude aktivít programu ŠzD zúčastňovať, 
b) podporovať aktívnu participáciu žiakov a žiačok na vybraných vzdelávacích workshopoch ŠzD 
organizovaných CKO, 
c) určiť učiteľa/učiteľku, ktorá je zodpovedná za komunikáciu s koordinátorkou ŠzD –  CKO, 
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d) byť súčinnou pri stanovovaní termínov pre aktivity programu ŠzD, 
e) uhradiť registračný poplatok programu ŠzD v dohodnutej výške (pre už zapojené školy – 40 €, pre 
školy prvýkrát zapojené v školskom roku 2020/2021 – 70 € poukázaním na účet CKO/v hotovosti); 
neplatí pre školy zapojené do programu cez BBSK,  
f) na vyžiadanie vydať Centru komunitného organizovania potvrdenie o tom, že vybraná trieda 
absolvovala dohodnuté workshopy,  
g) v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID 19 zabezpečiť 
plynulú komunikáciu medzi kontaktnou osobou predmetnej školy a lektorom/lektorkou programu 
ŠzD a aktívnu účasť žiakov a žiačok na online aktivitách programu, ktoré budú alternatívou bežných 
workshopov bežne realizovaných priamo v školách.  
 

Článok V. Osobitné ustanovenia 

 
1. Vypovedať Zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana, pričom výpovedná doba je tri  mesiace a 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
bola doručená výpoveď zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany súhlasia, že počas 
výpovednej doby pokračujú aktivity programu v štandardnom nastavení. 
 

2. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nedodrží povinnosti a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, 
má druhá strana právo vypovedať zmluvu, požadovať náhradu výdavkov alebo škôd vzťahujúcich sa 
k implementácii projektu. 
 

3. Zmluvné strany súhlasia, že prípadné nezhody vyplývajúce z tohto kontraktu sa budú snažiť riešiť 
vzájomnou dohodou. V prípade nemožnosti vzájomnej dohody sa budú riadiť ustanoveniami 
občianskeho zákonníka. 
 

4. Škola  týmto dáva výslovný súhlas podľa príslušných ustanovení zák. č. 18/2018  Z.z. o  ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby jej osobné údaje uvedené na prvej 
strane tejto zmluvy boli spracúvané v informačnom systéme CKO a mohli byť poskytnuté, 
sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných 
právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva po dobu platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto 
zmluvy a za účelom archivácie údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Obidve 
zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že s osobnými údajmi budú nakladať v zmysle citovaného 
zákona. 
Článok VI. Záverečné ustanovenia 

 
1. Na vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahuje Občiansky zákonník. 
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 2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť uzavreté len písomnou formou, po odsúhlasení 
obidvoma zmluvnými stranami. 
 
3.  Táto Zmluva je vyhotovená na piatich stranách formátu A4 v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden 
obdrží CKO a jeden škola. 
 
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a je v súlade s §5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu zmluvu podpísali. 
 
 

V Banskej Bystrici dňa __________________   

 

 
 
        

           Za školu:                                                                             Za CKO: 
 
 
 
 
-------------------------------                                                   ----------------------------  

 
 
 
Program je finančne podporený: 
 
 
 

                  


