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Dohoda o spolupráci  

v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka  

(ďalej len „Dohoda“)  

 

 
medzi: 

 
Prešovský samosprávny kraj 

so sídlom:   Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov 
zastúpený:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:    37870475 
DIČ:    2021626332 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK94 8180 0000 0070 0051 9138 
 
zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
(ďalej „Kraj“) 
 
a 
 

The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o. z. 
so sídlom:   Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava, Slovenská republika 

zastúpený: Miloš Ondrášik, riaditeľ 
IČO:    42418232 
DIČ:   2120049734 
bankové spojenie:  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
IBAN:   SKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Registrácia: v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra 
SR, spisová značka: VVS/1-900/90-45834, zo dňa 26.3.2015 
 

(ďalej „DOFE SK“) 
(Kraj a DOFE SK tiež spoločne ako „zmluvné strany” alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
 
 

Preambula 
 
1. Kraj a DOFE SK uzatvorili dňa 3.9.2019 Memorandum o vzájomnej spolupráci (ďalej aj 

“Memorandum”). Predmetom Memoranda je spolupráca medzi zmluvnými stranami na programe 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, určenom pre mladých ľudí vo veku 14-24 rokov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Kraja. 

  
2. Kraj a DOFE SK následne 10.júna 2021 v Ždiari uzavreli a spoločne so zástupcami ostatných 

samosprávnych krajov v Slovenskej republike a združenia SK8 ako signatári podpísali Deklaráciu 
partnerstva pre podporu aktívnych učiteľov a rozvoja charakterových vlastností mladých ľudí (ďalej 
aj “Deklarácia partnerstva”), v ktorej deklarovali okrem iného záujem rozvíjať a oceňovať aktívnych 
pedagogických zamestnancov prostredníctvom DOFE SK a samosprávnych krajov, ako aj 
podporovať rozvoj charakterových vlastností mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov prostredníctvom 
samosprávnych krajov. Zmluvné strany týmto potvrdzujú úmysel realizovať a prehĺbiť aktivity 
uvedené v Preambule a Článku I Deklarácie partnerstva. 

 
3. Vzhľadom na pretrvávajúci záujem zmluvných strán o rozšírenie a konkretizovanie vzájomnej 

spolupráce, s odkazom na ust. Článku II, bod 1 b) Memoranda a Článku II Deklarácie, sa Kraj a 
DOFE SK dohodli na uzatvorení tejto Dohody. 

 
I. 

Predmet Dohody 
 
Predmetom tejto Dohody je určenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami na programe 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu určenom pre mladých ľudí vo veku 14-24 rokov v školách 
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a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Kraja. 
 
 

II. 
Povinnosti a záväzky zmluvných strán 

 
 
1. DOFE SK sa zaväzuje poskytovať pravidelnú podporu rozvoja líderských zručností vedenia (t.j. 

riaditeľovi a koordinátorovi programu DofE) škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Kraja, zapojených do programu DofE (ďalej aj “zapojená škola”), a to prostredníctvom 
ich zaradenia do samostatného rozvojového programu “Diamantová cena”. Tento program má 
ambíciu rozvíjať zapojených pedagogických a nepedagogických pracovníkov zapojených škôl v 
oblastiach zahŕňajúcich definovanie vízie školy, budovanie a riadenie efektívnych tímov, podporu 
mentálneho zdravia a zlepšovania fundraisingu školy.  

 
2. DOFE SK sa zaväzuje poskytovať pravidelnú podporu rozvoja pedagogických a nepedagogických 

pracovníkov zapojených škôl aj v ďalších aktuálnych témach podľa ich potrieb, vrátane témy 
efektívneho a angažujúceho dištančného vzdelávania a práce s mládežou. 

 
3. Pri organizovaní ocenenia najaktívnejších pedagogických pracovníkov v rámci Kraja sa Kraj 

zaväzuje, že osloví DOFE SK za účelom predkladania nominácií najaktívnejších pedagogických 
pracovníkov, v zmysle nominačných kritérií stanovených Krajom pre uvedené ocenenie. 

 
4. Za účelom podpory aktívnych pedagogických a nepedagogických pracovníkov pri realizácií 

rozvojových a mimoškolských programov v rámci Kraja sa Kraj zaväzuje každoročne poskytovať 
finančný príspevok pre každú zapojenú školu, ktorá v rámci príslušného kalendárneho roka splní 
zmluvnými stranami dohodnuté a vopred transparentne odkomunikované kvantitatívne kritériá 
(pričom v prípade zmeny nastavenia kritérií medzi rokmi nie je potrebné uzavrieť dodatok k tejto 
Dohode). Výška príspevku, celkový rozpočet, prípadná diferenciácia príspevku pre jednotlivé školy 
alebo ďalšie detaily tohto príspevku pre každý rok budú predmetom dohody medzi Odborom 
školstva Kraja a DOFE SK, ktorá bude vychádzať z finančných možností a rozpočtu Kraja. Tento 
príspevok bude môcť riaditeľ školy alebo školského zariadenia v spolupráci s koordinátorom 
programu DofE prerozdeliť podľa vlastného uváženia na podporu zapojených pedagogických 
a nepedagogických pracovníkov, koordinátora programu DofE, alebo na úhradu iných nákladov 
súvisiacich s realizáciou programu DofE (napr. expedičný materiál a pod.) v rámci zapojenej školy. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom vyhodnotenia najvhodnejších príjemcov podpory v 

zmysle tohto článku sa uplatnia nasledovné kritéria (alebo ich kombinácia), pričom DOFE SK 
pripraví Kraju dátové podklady preukazujúce ich plnenie na úrovni škôl, školských zariadení, 
Koordinátorov programu, Vedúcich programu, Školiteľov programu a Hodnotiteľov dobrodružnej 
expedície; zároveň platí, že zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode kedykoľvek zmeniť okruh 
kritérií podľa potreby, pričom v takom prípade nie je potrebné uzavrieť dodatok k tejto Dohode:  

 

Vyššie uvedené kritéria sú: 
a) (najvyšší) počet novo-registrovaných účastníkov programu DofE v rámci jednotlivej školy 

alebo školského zariadenia, 
b) (najvyšší) počet absolventov všetkých úrovní programu DofE v rámci jednotlivej školy alebo 

školského zariadenia, 
c) (najvyšší) percentuálny podiel účastníkov programu DofE voči celkovému počtu študentov v 

rámci jednotlivej školy alebo školského zariadenia, 
d) (najvyšší) počet rokov zapojenia školy alebo školského zariadenia v programe DofE. 

 
6. Akákoľvek forma finančnej alebo nefinančnej podpory podľa tohto článku Dohody: 

a) má byť prednostne zameraná na celkovú motiváciu pedagogických pracovníkov v rámci Kraja 
pokračovať vo všeobecnej podpore rozvoja študentov, a  

b) má za cieľ spoločne oceniť aktívnych pedagogických pracovníkov v rámci Kraja touto formou 
dodatočnej podpory. 

 
7. Zmluvné strany si uvedomujú dôležitosť a potrebu systematického rozvoja charakterových 

vlastností (vnútorná motivácia, cieľavedomosť a vytrvalosť), ktoré sú kľúčové pre úspech mladých 
ľudí v akademickom, pracovnom alebo osobnom živote. Za týmto účelom sa Kraj deklaruje záujem 
podporovať zapájanie študentov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Kraja do 
programu DofE, rozvíjajúceho ich charakterové vlastnosti, a to formou poskytnutia finančného 
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príspevku za každého novo-registrovaného účastníka programu DofE (ďalej aj “Finančný 
príspevok Kraja”). Rovnako ako pre bod 4. tohto článku platí, že výška príspevku, celkový rozpočet 
alebo ďalšie detaily tohto príspevku pre každý rok budú predmetom dohody medzi Odborom 
školstva Kraja a DOFE SK, ktorá bude vychádzať z finančných možností a rozpočtu Kraja. DOFE 
SK osloví Kraj s týmto bodom spolupráce najneskôr 15.10. príslušného kalendárneho roka. 
Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode, alebo jednostranne zo strany Kraja, kedykoľvek 
zmeniť kvantitatívne kritériá podľa druhej vety tohto bodu Dohody (vrátane dočasného 
neuplatňovania tohto bodu), a to aj bez formálnej úpravy Dohody.  

 
8. Povinnosti a záväzky zmluvných strán, vyplývajúce z tohto článku Dohody, sa prvýkrát začnú 

uplatňovať od dňa účinnosti tejto Dohody. Údaje v bode 5 budú zo strany DOFE SK poskytované 
vždy aktuálne k 31.12. aktuálneho roka.  

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán, a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kraja v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 
považovaný za originál. DOFE SK obdrží jeden jeho rovnopis a Kraj obdrží tri jeho rovnopisy. 

 

3. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto Dohodu, a to aj bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca  
nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

5. Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými stranami 
zabezpečované listami doručenými poštou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Ak bola písomnosť zasielaná poštou, považuje sa za 
doručenú dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa 
podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o 
tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne považuje sa za doručenú dňom prevzatia 
a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď si ju adresát 
neprečítal. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam 
z neho pre nevyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne 
plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, a dohodu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných  
podmienok a  na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Prešove, dňa 14.03.2022 

 
 
 
                   v. r.  
............................................... 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda 
Prešovský samosprávny kraj 

 
 
V Bratislave, dňa 09.03.2022 

 
 
 
                   v. r.  
............................................... 

Miloš Ondrášik 
riaditeľ 
The Duke of Edinburgh's 
International Award Slovensko, o.z. 

 

 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa:          21.03.2022 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:    22.03.2022 
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