
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Zmluva o zabezpečení adaptačného vzdelávania

začínajúceho odborného zamestnanca

uzatvorená podľa ustanovení § 51 Zákona č. 40/1964 Zb.z. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

Názov: Špeciálna základná škola s materskou školou
Sídlo:   Jána Vojtaššáka 13, Žilina
IČO:      36134228
mail:     szsza@szsza.sk
telefón číslo: 041/56 55 696
Zastúpená štatutárnym zástupcom: PaedDr. Júlia Mankovičová

a

Názov: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča  
Sídlo:    Mičurova 364/1,  014 01  Bytča 
IČO:      50593030 
mail:     szsibytca@szsibytca.sk
telefón číslo: 041/55 33 215
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Mgr. Anna Ďurajková

v ďalšom texte spolu aj ako „zmluvné strany“

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  uzatvoria  túto  zmluvu  o  zabezpečení  adaptačného
vzdelávania  pre  jedného  začínajúceho  odborného  zamestnanca  –  špeciálny  pedagóg
Centra  špeciálno-pedagogického  poradenstva  (CŠPP),  ktoré  je  súčasťou  Špeciálnej
základnej  školy  s  materskou  školou,  J.  Vojtaššáka  13.  Žilina  a  to  pre:  Mgr.  Kristína
Nemčková.

2. Adaptačné  vzdelávanie  bude  zabezpečené  na  základe  uzatvorenia  dohody  o  vykonaní
pracovnej činnosti medzi zamestnancom poskytovateľa a ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13,
Žilina v zmysle § 228 a) Zákonníka práce.



Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ   sa zaväzuje,    že adaptačné    vzdelávanie    bude  realizované   v súlade
so zákonom č. 138/2019  Z. z.  o pedagogických  a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

2. Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13,  Žilina sa zaväzuje, že
poskytovateľovi zabezpečí priaznivé pracovné podmienky pre vykonávanie adaptačného
vzdelávania.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými
stranami.

2. Zmluva    sa   uzatvára na   dobu  určitú. Začína  dňom 2. septembra 2021 a   končí   dňom
30. novembra 2021.

3. Táto zmluva  je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží
každá zmluvná strana.

4. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  túto  zmluvu  prečítali,  jej  obsahu  porozumeli,
neuzatvárajú ju v tiesni  ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy vôle sú
slobodné  a  určité  a  zmluvná  voľnosť  nebola  ničím  obmedzená.  Na  znak  toho  obe
zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

     V Žilina, dňa: 2. 9. 2021                                                                       V Bytči, dňa: 2. 9. 2021

    ………………………………………….                                                             …………………………………………..
     PaedDr. Júlia Mankovičová                                                                     Mgr. Anna Ďurajková 
                  riaditeľka                                                                                                 riaditeľka


