
 

Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Základná škola 

                                    adresa:  Hviezdoslavova1, 050 01 Revúca 

                                    v zastúpení: Mgr. Monika Galovičová, riaditeľka školy 

                                    IČO: 37833871 

                                    DIČ: 2021669991    

    banka: Prima banka Revúca 

                                     č. účtu: SK83 5600 0000 0020 5710 0001 

  a 

                              

 Lektor :                  Meiko Fischer 
                                   Muráň 374 

                                   049 01 Muráň 

                                   IČO: 47 533 544 

                                   DIČ: 3021155632         

                                   VUB Revúca 

                                   č. účtu: SK86 0200 0000 0029 1233 7457 

 

 

Článok II. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Lektor  sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa lektorskú činnosť 

podľa čl. III. tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonanie lektorskej činnosti prevziať a zaplatiť lektorovi 

dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Lektor sa zaväzuje vykonávať lektorskú činnosť podľa tejto zmluvy riadne a včas 

podľa svojich znalostí a schopností.   

2. Lektor  sa ďalej zaväzuje vykonávať lektorskú činnosť podľa pokynov a usmernení 

objednávateľa,  podieľa sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu 

v oblasti jazykového vzdelávania podľa požiadaviek učiteľa cudzieho jazyka. 

3. Lektor sa zaväzuje vykonávať lektorskú činnosť v rozsahu – určeným rozvrhom hodín 

( konkrétne určenie pracovných dní a počet lektorovaných hodín). Za vyučovaciu 

hodinu sa považuje 45 minút. 

 

 



 

Článok IV. 

Vykonanie lektorskej činnosti 

 

1. Lektor sa zaväzuje vykonať lektorskú činnosť v zmysle článku III. tejto zmluvy 

s termínom začatia plnenia odo dňa  09.09.2020  s termínom ukončenia do 30.6.2021. 

2. Pri vykonávaní lektorskej činnosti postupuje lektor v súlade s pokynmi objednávateľa 

a je nimi viazaný. Výkon lektorskej činnosti v rozpore s požiadavkami objednávateľa 

sa nepovažuje za plnenie podľa tejto zmluvy a objednávateľ nie je povinný ho 

prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

3. Lektor sa zaväzuje pripravovať na vyučovacie hodiny  pre žiakov materiály v listinnej 

a v elektronickej forme. 

4. Lektor je povinný najneskôr jeden pracovný deň pred dňom výkonu lektorskej činnosti 

informovať objednávateľa o prekážkach brániacich výkonu lektorskej činnosti. 

 

 

Článok V. 

Cena 

 

1. Cena poskytovaných služieb je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške  

– 8 € hrubá mzda/ za každú jednu lektorovanú hodinu. 

2. Táto cena bude splatná na základe faktúry vystavenej lektorom do 15 dňa 

nasledujúceho mesiaca za obdobie predchádzajúceho mesiaca so splatnosťou 7 dní. 

Podkladom k vystaveniu fa bude  - výkaz odlektorovaných hodín. 

 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Lektor  povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do 

styku u prevádzkovateľa informačného systému alebo jeho sprostredkovateľa. Tie 

nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa informačného 

systému ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť. . 

2. Osoba zodpovedná za vykonanie práce a zabezpečenie vzájomnej súčinnosti pri plnení 

tejto zmluvy za lektora je : Meiko Fischer. 

3. Osoby zodpovedné za vykonanie práce a zabezpečenie vzájomnej súčinnosti pri plnení 

tejto zmluvy za objednávateľa sú : 

– Mgr. M.Galovičová, riaditeľka školy a učitelia, pri ktorých budete lektorovať. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

stranami. 

2. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov len 

písomne a po vzájomnej dohode. 

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



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú 

vôľu, ktorú prejavili vlastnoručným podpisom. 

5. Všetky vzťahy, ktoré nerieši táto zmluva, sa budú riadiť slovenským Obchodným 

zákonníkom v platnom znení. 

 

 

V Revúcej  dňa  08.09.2020                                             V Revúcej  dňa  08.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   za lektora                                                                      za objednávateľa 

               Meiko Fischer                                                               Mgr. Monika Galovičová 

                                                                                                           riaditeľka  školy 


