
Zmluva 

o vzájomnej spolupráci pri príprave a výchove žiakovej pre šport  hokej, uzatvorená medzi: 

 

1. Obchodné meno:  Hokejová akadémia Slávia Prešov, oz 

Sídlo:    Pavla Horova 33, 08001, Prešov, Slovenská republika 

IČO:    50601024 

konajúca prostredníctvom:  Mgr. Ján Kentoš, predseda klubu  

(ďalej len „HA Slávia Prešov“)  

 

2. Obchodné meno:  Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:    Námestie mieru 2, 08001 Prešov, Slovenská republika 

IČO:    37870475 

konajúca prostredníctvom:  MUDr. Peter Chudík, predseda PSK  

(ďalej len „Zriaďovateľ“) 

 

3. Obchodné meno:  Spojená škola  

Sídlo:    Ľ. Podjavorinskej 22, 08005 Prešov, Slovenská republika 

IČO:    37946765 

konajúca prostredníctvom:  Ing. Anton Muška, riaditeľ školy  

(ďalej len „Škola“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je: 

a)  Komplexne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces, športovú prípravu a tréningový proces 

v súlade so základným poslaním školy – poskytnutie všeobecného vzdelávania pre rozvoj 

ľudskej osobnosti ako aj umožniť rozvoj mimoriadneho nadania a talentu žiakov v oblasti 

športu v športových triedach v športovom odvetví hokej. 

 

b)  vymedzenie činnosti v oblasti personálnej, organizačnej a materiálno – technickej, za ktoré 

budú zodpovedať jednotlivé zmluvné strany. 
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Článok II 

 

Vymedzenie činnosti zmluvných strán 

 

1) Škola zabezpečuje: 

a)kvalifikovaných pedagogických zamestnancov na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

b)zriadenie športových tried so zameraním na hokej v zmysle platných právnych predpisov   SR od 

školského roka 2018/2019, 

c) prijímanie žiakov do športových tried v zmysle platných právnych predpisov SR, 

d) telocvičňu na športovú prípravu, posilňovňu na športovú prípravu, 

e) materiálno- technické vybavenie pre športovú prípravu. 

 

2) HA Slávia Prešov zabezpečuje: 

a) kvalifikovaných trénerov pre športovú prípravu, tréningový proces a  špeciálnu pohybovú prípravu,  

b) zdravotné prehliadky žiakov - športovcov  

c)  tréningový proces po stránke personálnej, materiálnej a organizačnej, 

d)  účasť žiakov -športovcov na prípravných a majstrovských stretnutiach, 

e)  vzdelávanie trénerov 

f)  spoluprácu pri výbere talentovaných žiakov 

 

3) Zriaďovateľ zabezpečuje:  

a) zriaďovateľ sa zaväzuje odsúhlasiť zriadenie športových tried v Spojenej škole v zmysle platných 

právnych predpisov SR. 

b) poskytne 3 (tri) ľadohodiny denne počas pracovných dní počas školského roka pre HA Slávia Prešov 

v PSK Aréne. 

 

4) Škola zriadi pre žiakov od prvého ročníka športové  triedy so zameraním na hokej. Škola zriadi jednu 

športovú triedu v jednom školskom roku. Športové triedy budú viesť kvalifikovaní tréneri HA Slávia 

Prešov.  

 

5) Škola a HA Slávia Prešov budú spoločne pravidelne vždy k 31.1. a 30.6. kalendárneho roka sledovať 

a vyhodnocovať študijné výsledky a športovú výkonnosť žiakov. Škola a HA Slávia Prešov budú tieto 

vyhodnotenia evidovať a zmeny v študijných výsledkoch a v športovej výkonnosti oznámia písomne 

zákonnému zástupcovi hráča v termíne polročných hodnotení žiakov. 
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Článok III 



 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Rozhodným právom tejto zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky. Vzťahy medzi zmluvnými 

stranami zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

2) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu 

kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začne plynúť od prvého 

dňa v mesiaci nasledujúcom po dni doručenia výpovede ostatným zmluvným stranám. 

3) Táto zmluva sa uzatvára dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda jej 

zverejnením.  

4) Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tejto 

zmluvy. Neplatnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a platnosť zmluvy ako celku. Zmluvu je potrebné vykladať podľa jej obsahu 

a jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle zmluvných strán, ak táto ich vôľa nie je v rozpore 

s jazykovým prejavom. 

6) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

 

V Prešove dňa 09.12.2016 

 

 

...........................................      ...........................................           ....................................... 

Mgr. Ján Kentoš       MUDr. Peter Chudík   Ing. Anton Muška 

HA Slávia Prešov      predseda PSK    riaditeľ školy 
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