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Moderné vzdelávanie pre vedomostn ú spolocnost I Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Zmluva o úcasti na projekte c. 10340/26120130025
uzavretá podl'a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníl{a

medzi

Poskytova tel' :
Názov:
Sídlo:
ICO:
DTC:

CÍslo úctu:
Kontakt:

ZastÚpený:

Partner - Zriadovatel':

Názov:

Sídlo:

ICO:

DTC:

CÍslo úctu:

Kontakt:

Zastúpcný:

(v dalšom aj "Zmluvné strany"')

Metodicko-pedagogické centrum
Ševcenkova ll. 850 05 Bratislava
OO 164348
2020798714
SK21 8180 0000 0070 0006 3679
tel.: +421 918 913 405

e-mail: amv@mpc-edu.sk
PaedDr. Darina V}'bohová. PhD.

Mesto Zlaté Moravce

1. Mája 2,953 O 1 Zlaté Moravce

00308676

2021058787

SK22 0200 0000 0000 3342 2162

tel.: 037/6923925

e-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Csc. Peter Lednár Csc.

Preambula:

l. Táto zmluva je uzatvorená medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s realizáciou Národného projektu pod
názvom "Aktivizujúce metódy vo v}'chove·'.

2. Poskytovate" je realizátorom Národného projektu ..Aktivizujúce metódy vo v)'chove" v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NfP c.: OPV/38/2013, podpísanej medzi Ministerstvom školstvu. vedy, v)/skulTIu a športu
Slovenskej republiky a Poskytovate"om dna 13.06.2013. (Zmluva je zverejnená v centrálnom registri
zmlúv na adrese: http://crz.gov.sklindex.php?ID=941467&I=sk ).

3. Partner je zriadovatel"om školy / školského zariadenia:

Škola / školské zariadenie:

Názov: Materská š~ola Zlaté Moravce - Prílepy

Adresa: Parková 2,953 05 Zlaté Moravce - Prílepy

Riaditel": Zuzana Šalingová

Kontakt: tel.: 0905459275

Názov projektu: Aktivizujúce metódy "O v)'chove Kód TTMS: 26120130025
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e-mail: zuzana.mikulkas-ggmail.com

( v d'alšom aj ,.Škola" alebo "Školské zariadenie" ).

4. Cierom spolupráce P0skytovatel'a a Partnera je dosiahnut, aby urcení pedagogickí alalebo odborní
zamestnanci Partnera, v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo v)'chove. moderné digitálne
technológie a špeciálne interaktÍyne digitálne pomôcky pre pedagógov. a ycdeli tak v)'razne prispiet
k eliminovaniu výchovných problémov,

Vzhl'adom na uvedené sa Zmluyné strany dohodli na vzájomnej spolupráci pri realizácii jednotlivých aktivít
Národného projektu "Aktivizujúce metódy vo v)'chove" za nasledovných, vzájomne dojednaných
podmienok:

CI.I

Definícia a výklad jednotlivých pojmov

"Pedagogický zamestnanec··
(alebo skratka "PZ"
v slovnom spojení PZ a OZ)

"Odborný zamestnanec··
(alebo skratka "OZ··
v slovnom spojení PZ a OZ)

Zákon C. 317/2009 Z. z.

"Projekt AMV··

"Aktivity projektu AMV··

"Regionálny koordinátor
aktivít projektu··

"Odborný administratívny
pracovník projektu·'

Je t)'zická osoba. ktorá vykonáva pedagogickú cinnost a je
zamestnancom podl'a * l ods, 2 zákona C. 31712009 Z. z..

Je t)'zická osoba, ktorá vykonáva odbornú cinnost a je
zamestnancom podl'a * l ods. 2 zákona c. 317/2009 Z. z..

Zákon z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a
odborn)'ch zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Národn)' projekt pod názvom Aktivizujúce metódy \'0 v)'chove
(dalej v skratke aj ,.AMV"), kód ITMS: 26120130025,
podrobne popísan)' v jednotlivých prílohách Zmluvy
o poskytnutí NFP. c. : OPV /38/2013. zverej nenej
v Centrálnom registri zmlúv, na adrese:
htto:/ícrz.!!(w.skJindc:\.phn'?l 1)=941467&I=sk .

Jednotlivé špecifické casti realizácie projektu. podrobne
špecifikoyané v prílohe cA k Zmluve o poskytnutí NFP
Podrobn)' Popis Aktivít Projektu. zverejnenej v Centrálnom
registri zmlúv, na adrese:
huo) ícrz.!lO\' .sk!i nde:\.pl1P'?1D=94 1467 &I=sk
Projekt AMV má 3 samostatné aktivity:
Aktivita 1.1
Aktivita 1.2
Aktivita 1.3.

Intern)' zamestnanec Poskytoyatel'a, opráYnen)' - v súlade so
špecifikáciou spolupráce Poskytovatel'a a Partnera
vyplývajúcou z tejto zmluvy - dohodnút s Partnerom v mene
Poskytovatera všetky podrobnosti, termíny
a spôsob organizácie a organizacného zabezpecenia plnenia
vzájomných povinností Poskytovatel'a a Partnera tak, ako
vyplývajú z tejto zmluvy.
Regionálny koordinátor aktivít projektu je - v prípade potreby
- oprávnen)' zastúpit v jeho cinnosti Odborného
administratívneho pracovníka projektu.

Intern)' zamestnanec Poskytovatel'a. oprávnen)' - v súlade so
špecifikáciou spolupráce Poskytovatel'a a Partnera
vypl}'vajúcou z tejto zmluvy - dohodnút s t1'ek\'entantami

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo v)'chove Kód ITM S: 26120130025
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Vzdelávanie v aktivite 1.2

"Frekventant vzdelávania"

"náhradník frekventanta
vzdelávania"

Koucing

Kouc

Odborné analýzy

vzdelávania, urcen)'mi Partnerom, v mene Poskytovatel'a
všetky podrobnosti. termíny a spôsob organiZÚcie
a organizacného zabezpecenia plnenia vzájomn)'ch po\"inností
Poskytovatel'a a Partnera. súvisiacich s priebehom realizácie
vzdelávania \" aktivite 1.2 projektu AMV.
Odborn)' administratí\"ny pracovník projektu je - v prípade
potreby - oprávnen)' zastúpit v jeho cinnosti Regionálneho
koordinátora aktivít projektu.

Je podrobne popísané v aktivite 1.2 projektu AMV
Tvorba akreditovaného vzdelávacieho programu ,.Aktivizujúce
uic~ód)· '",;0 "~·::·\:~~G·\·c".j c sÚc~,:;~·ouproj cktu ,,\ T\~\T."!'~a\'rhO\'ail)'
pocet kreditov získan)'ch absolvovaním predmetného
vzdelávania je 23 kreditov. Zaciatok vzdelávania v aktivite 1.2
(2.polovica l. 2014 ar. 20 IS) bude nadväzovat na zakoncenie
procesu akreditácie predmetného vzdelávacieho programu
(I.polovica roku 2014). Základn)! casový rozpis \"zdelávania
v aktivite 1.2 je:
56 vyucovacích hodín realizovan)'ch formou jedno. alebo
viacdenn)'ch prezencn)'Ch vzdelávaní (2 dni na úvod - I dei1
v priebehu - 4 dni na záver) v casovom rozpätí cca 3 mesiace.
48 vyucovacích hodín formou dištancného vzdelávania
prostredníctvom MKS v casovom rozpätí identickom s
prezencným vzdelávaním (cca 3 mesiace).

Pedagogický zamestnanec a/alebo odborný zamestnanec zo
školy/školského zariadenia uvedeného Partnerom v bode 3.
preambuly tejto zmluvy, ktorý' bude urcen)' Partnerom a
vyslan)! Partnerom na vzdelávanie v aktivite 1.2 predmetného
projektu.

Iný pedagogick)' zamestnanec alalebo odborný zamestnanec zo
školy/školského zariadenia uvedeného Partnerom v bode 3.
preambuly tejto zmluvy, ktor)' bude urcený Partnerom a
vyslan)' Partnerom na vzdelávanie namiesto pôvodného
fi'ekventanta vzdelávania a to spôsobom urcen)'111 touto
zmluvou.

Odborné sprevádzanie fi'ekventantov vzdelávania po ukoncení
vzdelávania v aktivite 1.2 v období zavádzania získaných
poznatkov a podporn)'ch materiálov do reálnej praxe PZ a OZ
na svojich kmenov)'ch pracoviskách.
Proces koucingu za stranu Poskytovatel'a organizacne
zastrešujú Regionálni koordinátori aktivít projektu vo vztahu
k Partnerovi a Odborní administratívni pracovníci projektu vo
vztahu k pozolOvan)'m. Pal1nerom urcen)'m, n'ekventantom
vzdelávania.

Odborne spôsobil)' lektor \"zdelávania \. aktivite 1.2, ktorý sa
po skoncení vzdelávania stáva, na urcené obdobie.
indi\'iduálnym koucom pre ti'ekventanta vzdelá\"ania. ktor)!
vzdelávanie v akti\'ite 1.2 absolvoval. Kouc sprevádza
frekventanta vzdelávania vo vzájomne dohodnut)'ch termínoch
a edukacn)'ch procesoch a to bud formou osobného koucingu,
alebo koucingu prostredníctvom MKS.
Ich prácu organizacne zastrešujú Regionálni koordinátori
aktivít projektu.

Štyri samostatné odborné anal)'2)', ktorých úlohou je najmä
zmapovanie \-)'chodiskovcj situácie a následné naformulovanie

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo v)'chove Kód ITMS: 26120130025
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Realizátor odbornej analýzy

Pracovník realizátora

odbornej analýzy

Edukacný balícek (EB)

Moderný komunikacný
systém (MKS)

"bez zbytocného odkladu"

návrhov krátkodob)'ch. strednodobých a dlhodobých ciel'ov
v detinovan)'ch v)'chovn)'ch oblastiach: Mediálna výchova,
Etická v)'chova. Dopravná výchova a Zdravotná výchova.
Frekventanti vzdelávania \' aktivite \.2 sú zároven

respondentami prieskumo\' vykonávaných v rámci realizácie
t)'chto odborn}'ch anal)'z poveren)'mi realizátormi t)'chto
odborn)"ch anal)'z.

Tretia. právnická osoba mimo Poskytovatcl'a a Partnera,
vybraná Poskytovatel'om \' procese verejného obstarávania
a následne poverená Poskytovatcl'om realizáciou odborn)/ch

v súlade s projektom AMV.

Interní, alebo externý zamestnanec Realizátora odbornej
anal)/zy. disponujúci príslušným poverením Realizátora
odbornej analý'Z)'. \'erifikovan)'m Poskytovatel'om.
Spoluprácu s Partnerom urcen)'mi trekventantami vzdelávania.
spocívajúcu vo vyplnení anketov)'ch dotazníkov. si
organizacne a termínovo zabezpecuje samostatne.

Komplexná hmotná pomôcka, ktorá bude slúžit na nácvik
edukacn)'ch postupov získan)'ch v rámci vzdelávania
frekventantov s dôrazom na ,.Aktivizujúce metódy
vzdelávania" a ich overenie v praxi obsahujÚca: v)'berovÚ
filmotéku, tlacenú brožúru a lDP (Interaktívne Digitálne
Pomôcky), ktor)'mi sú špeciálne audiovizuálne obsahy 
pomôcky pre PZ a/alebo OZ - umiestnené na digitálnych
nosicoch, primárne urcené na prácu s interaktívnymi tabul'ami,
digitálnymi zariadeniami s kontaktným display a štandardnými
multimediálnymi Pc.

Špeciálny uzavret)' komunikacn)' systém projektu AM V,
pozostávajúci z 2 videokonterencn)/ch stredísk. 27 satelitn)'ch
stredísk a 7 500 individuálnych. kódovan)'ch prístupov
(konco\')'ch bodov MKS) umožnujúcich využívanie MKS.
Pre plnohodnotné zapojenie sa do vzdelávania v aktivite 1.2 je
nevyhnutné, aby trekventant vzdelávania disponoval vlastn)'m
/ resp. Partnerom poskytnut)'m stolným pocítacom/notebook
om, s možnostou pripojenia na internet a s možnostou
prijímania a odosielania obrazu a zvuku ( 1. j.:
Zabudované/externé: web .kamera /reproduktor)' /m ikrofón)
Pozn.: prípadná technická nespôsobilost Partnera zabezpecit
túto podmienku bude riešená individuálne.
K pripojeniu do MKS cez koncov)' bod nebude požadovaná
nadštandardná r)'chlost internetového pripojenia ani žiadne
dalšie hardvérové a softvérové vybavenie pocítacov/notebook
ov frekventantov vzdelávania.

Ihned. najneskôr do 3 pracovn)'ch dní.

Cl. II

Predmet Zmluvy

2. l. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomn)'ch práv a povinností Zmluvn)/ch strán, ktoré im vzniknú
v súvislosti so zapojením sa školy/školského zariadenia uvedeného Partnerom v bode 3. preambuly
tejto zmluvy do realizácie Národného projektu .,Aktivizujúce metódy vo v)'chove" (dalej v texte ~i
"Projekt AMV").

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo v)'chove Kód ITMS: 26120130025
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2.2.

2.3.

Predmetom tejto zmluvy je najmä povinnost Partnera urcit z radov zamestnancov pracujúcich v
škole/školskom zariadení. uvedenom Partnerom \' bode 3. preambuly tejto zmluvy, príslušn)' pocet
Pedagogických alebo Odborných zamestnancO\' z danej školy / školského zariadenia (dalej v texte aj
"PZ a OZ"), vyslat ich na vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV a dostÚl si svojim záväzkom voci
Poskytovaterovi v zmysle príslušn)'ch ustanovení tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je dalej povinnost Poskytovatel"a umožnit a zabezpecit absolvovanie
vzdelávania v aktivite \.2 Partnerom urcen)"m Pedagogick)'m alebo Odborn)"m zamestnancom (dalej
v texte aj " PZ a OZ") a splnit si s\'oje záväzky voci Partnerovi v zmysle príslušn}/ch ustanovení tejto
zmluvy.

Cl. III.

Rozsah spolupráce

3.1. Škola/š.kolské zariadenie uvedené Pat·tnerom v bode 3. preambuly tejto zmluvy sa realizácie
Projektu AMV zúcastní v castiach:

3. l. l. Vzdelávanie v aktivite 1.2 projektu AMV.

3.\.2. Koucing ti'ekventantov vzdelávania v ich profesionálnej praxi po ukoncení vzdelávania
v aktivite 1.2 projektu AMV.

3.1.3. Spolupráca fi'ekventantov vzdelá\'ania na realizácii odbom)'ch anal)'z v rámci projektu AMV.

3.2. Poskytovatel Partnerovi - v rámci úcasti školy/školského zariadenia, uvedeného v bode 3.
preambuly tejto zmluvy, na projekte AMV - poskytne:

3.2.\. Vzdelávanie v aktivite 1.2 projektu AMV. vrátane zabezpecenia ubytovania a stravy pocas
viacdenných prezencn)'ch vzdelávaní, pre Partnerom urcených frekventantov vzdelávania
v zmysle príslušn)/ch ustanovení tejto Zmluvy.

3.2.2. Odborno - technické pomôcky a podporu v nasledujúcom rozsahu:

3.2.2.1. Edukacné balícky v pocte rovnakom. ako je pocet frekventantov vzdelávania
urcen)/ch a vyslan)'ch na vzdelávanie v aktivite 1.2 Partnerom,

3.2.2.2. Kódované. individuálne prístupy do MKS a možnost využívat MK-S pre všetkých
frekventantov vzdelávania urcen}'ch a vyslaných na vzdelávanie v aktivite 1.2
Partnerom.

3.2.3. Odburné konzultácie a príslušné materiály súvisiace s povinnou propagáciou a publicitou
Projektu AMV v zmysle príslušn)/ch ustanovení Prírucky pre prijímatel'a NFP, ktorou je
realizácia projektu viazaná.

Cl. IV.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1. Práva a povinnosti Poskytovatel'a

4.1.1. PoskytO\'atel' zabezpecí realizáciu vzdelávania \' aktivite 1.2 \' súlade so zazmluvnen)'m
podrobn)'m popisom aktivít projektu AMV a umožní ti'ekventantom vzdelávania. urcen)'m a
vyslaným Partnerom, zúcastnit sa na nom.

4.\.2. Poskytovater bude informovat Partnera a zároven školu/školské zariadenie, uvedené v bode
3. preambuly tejto zmluvy, o presných termínoch a miestach priebehu vzdelávania v aktivite
1.2 v dostatocnom casovom predstihu - minimálne 30 dní pred zaciatkom príslušnej casti
vzdelávania v aktivite 1.2 a to prostredníctvom samostatnej webstránky projektu AMV a tiež
samostatn)'m informacn)'m e-mailom urcen)'m pre ti'ekventantov vzdelávania. ktor)'
Poskytovatel' v kópii odošle aj na urcen)'. kontaktn)' e-mail Partnera. minimálne \5 dní pred
zaciatkom príslušnej casti vzdelávania v aktivite 1.2. Je výlucn)'m právom Poskytovatel'a
urcovat termíny a miesta realizácie vzdelávania v aktivite 1.2 v rámci celej realizácie
Projektu AMV a v rámci celého územia Sloyenska.

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo v)'chove Kód ITMS: 26120130025

Strana 5 z 9



4.1.4.

4.1.5.

4.1.3.

4.1.6.

4.1.8.

4.1.7.

Poskytovatel' zabezpecí odbolllc spôsobil)'ch lektorov vzdelávania v aktivite 1.2 a ich osobnú
úcast na prezencn)'ch i dištancn)'ch hodinách vzdelávania, ako aj na príslušnom rozsahu
koucingu v zmysle podrobného popisu aktivít projektu.

Poskytovatel' zabezpecí ubytovanie a stravovanie frekventantov vzdelávania pocas
viacdenn)'ch prezencn)'ch vzdelávaní v miestach urcen)'ch Poskytovatel'om. v štandarde: 3
hviezdickové ubytovacie zariadenie, dvojpostel'ové izby, plná penzia.

Poskytovatel bude informovat Partnera o presn)'ch termínoch aktivít projektu realizovan)'ch
v rámci edukacnÝ'ch procesov prebiehajúcich na pôde školy/školského zariadenia uvedeného
v bude 3. preambuly tejto zmluvy, resp. na pôde tejto školy/školského zariadenia mimo
štandardn)/ch edukacn)'ch procesov (t. j. Koucing. Zber údajov pre odborné anal)/zy)
v dostatocnom casovom Pi\;,jsti:iu - t. j. i"I".iliiii"It.:ii":7 ,jjjj prd ich us:-'i.itocncním a to formou
e-mail avíza odoslaného na kontaktn)' e-mail Partnera a zároven na školu/školské zariadenie.
uvedené v bode 3. preambuly tejto zmluvy, príslušn)/m Regionálnym koordinátorom aktivít

projektu.

Poskytovatel' dodá a odovzdá Partnerovi odborno-technické pomôcky podla Cl. III. tejto
zmluvy v termínoch vyplývajúcich zo zazmluvnenej verzie Projektu AMV, v súlade
s casov)'m harmonogramom realizácie Projektu AMV, podra nasledujúceho: Edukacné
balícky - v rámci záverecného štvordiiového prezencného \'zdelávania vaktivite 1.2.
Individuálne kódy pre vstup do MKS - bezodkladne po spustení riadnej prevádzky MKS.
najneskôr 30 dní pred zaciatkom vzdelávania vaktivite 1.2. Edukacné balícky budú
Partnerovi odovzdané na základe preberacieho protokolu, prostredníctvom frekventantov
vzdelávania, urcených a vyslanÝ'ch na vzdelávanie Partnerom.

Poskytovatel' zabezpecí zverejnenie informácie o zapojení sa Partnera a ním urcenej

školy/školského zariadenia, uvedeného v bode 3. preambuly tejto zmluvy, do realizácie
Projektu AMV na webstránke projektu AMV. v rámci MKS a v rámci informovania
verejnosti o aktivitách projektu AMV na úrovni lokálnych a regionálnych médií. pokiar
takéto informácie budú súcastou real izovanej propagácie a publicity projektu.

Poskytovatel sa zaväzuje bezodkladne informovat Pa11nera o všetkých skutocnostiach, ktoré
môžu mat vplyv na lehoty a rozsah aktivít urcených v Projekte.

4.2. Práva a povinnosti Partnera

4.2. l. Partner sa zaväzuje predložit Poskytovatel'ovi v lehote do 7 pracovl1)'ch dní od nadobudnutia
úcinnosti tejto zmluvy Zoznam technicky spôsobil)'ch frekventantov vzdelávania urcen)'ch
Partnerom na vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV. ktor)' bude obsahovat osobné údaje
frekventantov vzdelávania, súhlas frekventantov vzdelávania s poskytnutím ich osobn)'ch

údajov pre úcely Projektu AMV ako aj súhlas frekventantov vzdelá\'ania s ich zapojením do
Projektu AMV. Technicky spôsobil)'m ti'ckventantom vzdelávania sa pritom rozumie
frekventant vzdelávania. ktor)' disponuje vlastn~'m /resp. Partnerom poskytnutým stolným
pocítacom/notebook-om, s možnostou pripojenia na internet a s možnostou prijímania
a odosielania obrazu a zvuku (t. j: Zabudované/externé: web, kamera /reproduktory
/mikrofón).

4.2.2. Partner sa zaväzuje umožnit frekventantom vzdelávania úcast na ,'zdelávaní v aktivite 1.2
Projektu AMV na miestach a termínoch urcen)'ch Poskytovatelom, o ktorých bude
informovaný v zmysle ustanovenia 4.1.2. tejto zmluvy a vyslat ich l1a toto vzdelávanie.

4.2.3. V prípade ak)"'chkol'vek personálnych zmien t)'kajúcich sa Frekventantov vzdelávania
(skoncenie / dlhodobé prerušenie pracovného pomeru a pod,) sa Partner zaväzuje bez

zbytocného odkladu písomne o t)'c1no zmenách informovat Poskytovatel'a a to
prostredníctvom e-mailu na adresu príslušného Regionálneho koordinátora aktivít projektu
a v kópi i na uvedený kontaktný e-mail Poskytovatel'a. Súcasne Partner zabezpecí, aby
povinnosti odstupujÚceho Frekventanta vzdelávania. týkajÚce sa Projektu AMV.
kvalifikovane prebral iný technicky spôsobil)' ti'ekventant vzdelávania urcen)' Partnerom 
tzv. Náhradník frekventanta vzdelávania. Náhradník navrhnutÝ Partnerom sa stane

Frekventuntom vzdelávania až po jeho schválení Poskytovater~m. Údaje Náhradníka
frekventanta vzdelávania, vrátane jeho súhlasu s poskytnutím jeho osobn)'ch údajov pre
úcely Projektu AMV ako aj súhlasu s jeho zapojením do Projektu AMV. je Partner povinn)"'
predložit Poskytovatel'ovi bez zbytocného odkladu.
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4.2.4. Partner svojim podpisom na tejto zmluve udel'uje generálny súhlas so vstupom koucov
a pracovníkov realizátorov odborn)'Ch anal}'z projektu AMV do priestorov školy / školského
zariadenia U\'edeného v bode 3, preambuly tejto zmluvy. vrátane súhlasu s ich vstupom pocas
edukacného procesu, za úcelom v)'konu cinností súvisiacich s realizáciou Projektu AMV
v castiaá,: evaluácia. odborné anal}'zy a Koucing freKventantov vzdelávania v aktivite 1.2.
v termíno~h oznámcn)'ch Partnerovi podla ustanovcnia 4.1.5. tejto zmluvy.

4.2.5. Partner sa zaväzuje, že v súvislosti s realizáciou projektu AMV umožní prípadný v)'kon
kontroly/auditu plnenia tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu
v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EU, a v zmysle tejto zmluvy.

4.2.6. Partner sa zaväzuje. prostredníctvom ním urcených ti'eKventanto\' vzdelávania. poskytnút
Poskytovatel'ovi plnú sú'::ir,iiOSi.· pj'; i\:'<lJizácii ~i'vj.:ki.u v ~äsi.i: odbúmé anal}iZ)' a koucing
fi'ekventantov vzdelávania vaktivitc 1.2. podla zazmluvneného podrobného popisu

jednotliv)'ch aktivít projektu.

4.2.7. Partner sa zaväzuje riadit sa pokynmi Poskytovatela súvisiacimi s povinnou propagáciou
a publicitou Projektu AMV v zmysle príslušn}'ch ustanovení Prírucky pre prijímatel'a NFP.
ktorou je realizácia projektu viazaná.

Cl. V.

TI-vanie a ukoncenie Zmluvy

5.1. Táto Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu Zmluvnými stranami a úcinnost dnom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5.2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu realizácie projektu.

5.3. Túto zmluvu možno skoncit pred uplynutím doby:

5.3.1. dohodou zmluvných strán,

5.3.2. jednostranným odstúpením zo strany Poskytovatela v prípade. že Partner opakovane
porušuje svoje povinnosti vypl)'vajúce z tejto zmluvy a to aj napriek písomnémuupozorneniu
na porušovanie, ktoré bude obsahovat aj poucenie o možnosti odstúpenia od zmluvy.

Cl. VI.

Zodpovednost za škodu

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinút maximálne úsilie na predchádzanie škodám a na minimalizáciu
vzniknutých škôd.

6.2. Zmluvné strany sa zaväzujú upozornit druhú Zmluvnú stranu bez zbytocného odkladu na vzniknuté
okolnosti, vylucujúce zodpovednost. brániace riadnemu plncniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú vyvinút maximálne úsilie na odnátenie a prekonanie akýchkolvek okolností brániacich
riadnemu plneniu tejto Zmluvy.

6.3. V prípade, že Partner nezabezpecí náhradníka za Frekventanta. tak ako táto jcho povinnost vyplýva
z Clánku IV., ustanovenia 4.2.3 tejto zmluvy, je povinný v plnej výške uhradit PoskytovatelO\'i

náklady. ktoré Poskytovatel preukázatelne vynaložil na vzdelávanie pôvodného fi'ekventanta, vrátane
neoprávnených výdavkov, ktoré preukázatelne vzniknú v tejto súvislosti Poskytovatelovi.

6.4. Poskytovatel má nárok na náhradu škody, ktorá mu \'znikne, v prípade že:

6.4.1 Poskytovatel'ovi - v dôsledku porušenia povinností zo strany Frekventantov vzdelávania ako
aj Partnera - preukázatelne vzniknú neoprávnené výdavky. Tieto je Partner povinný v plnej
výške uhradit Poskytovatelovi bez dalšej možnosti túto povinnost rozporoval'.

6.4.2. Partner sa dopustí akéhokolvek konania alebo zanedbania svojej povinnosti. prípadne
zanedbania a konania zo strany ním urcených frekventantov vzdelávania a zamestnancov

Partnera, ktoré by spôsobilo škodu na majetku Poskytovatel'a, prípadne na majetku tretích
osôb S ktorými je Poskytovatel' v zmluvnom vztahu.

Cl. VII.

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo v)'chove Kód ITMS: 26120130025

Strana 7 z 9



Záverecné ustanovenia

7.1. Táto Zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s iíou, sa
riadia Obchodn)'m zákonníkom platn)'m na území SR.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli. že predmet spolupráce a úcast na projekte uvedcné v tejto zmluve môžu,
ale nemusia, byt zmluvn)'mi stranami v priebehu trvania tejto zmluvy rozšírené o dalšie možnosti
spolupráce na projekte AMV a úcasti na projekte AivfV vypl)'vajúce z projektu AMV. Každé takéto
rozšírenie musí byt upravené samostatn)'m, riadne ocíslovan)"'m a podpísan)'m Dodatkom k tejto
zmluve.

Takýmito možnostami rozšírenia spolupráce sa rozumie najmä:

aj Poskytnutie Interaktívnej tabule a projektora za podmienok a okolností stanovených zazmluvnen)'m
podrobným popisom aktivít projektu AMV (celkov)' pocet takto poskytnut)'ch IT v rámci projektu
AMV je 1350),

bl prenájom priestorov Partnera za úcelom realizácie prezencn)'ch castí vzdelávania v aktivite 1.2
projektu - ad-hoc prenájmy.

cl prenájom priestorov Partnera za úcelom umiestnenia satelitného strediska MKS pre potreby
realizácie dištancného vzdelávania v aktivitách).l a ).2 pocas celého trvania projektu,

resp. kombinácia t)'chto možností.

7.3. Túto Zmluvu je možné d'alej menit a dopíl1at len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme
císlovan)'ch dodatkov tejto Zmluvy. podpísan)'ch oprávnenými zástupcami.

7.4. Akékol'vek oznámenia alebo iné dokumenty medzi Zmluvn)'mi stranami tý'kajúcc sa tejto zmluvy
musia mat písomnú formu a musia byt dorucené druhej zmluvnej strane osobne, doporucenou poštou
alebo kuriérskou službou. Takémuto dOl'uceniu môže. ale nemusí predchádzat oznámenie

prostredníctvom e-mailu na kontaktné e-mail adresy Zmluvn)'ch strán. Formu dorucenia osobne,
doporucenou poštou, alebo kuriérskou službou nemusia mat oznámenia t)'kajúce sa termíno\'
realizácie jednotliv)'ch aktivít a súcastí projektu AMV. ktoré sú presne popísané v jednotliv)'ch
ustanoveniach tejto zmluvy a pre ktoré j e záväzná e-mail forma oznámenia.

7.5. Pokia\' sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanÚ neplatn)'mi alebo nevymožite\'n)'mi, nebude to mat
vplyv na platnost a vymožite\'nost ostatn)'ch ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
nahradit neplatné alebo nevymožitel'né ustanovenia nov)'mi ustanoveniami, ktor)'ch znenia budú
zodpovedat úmyslu vyjadrenému pôvodn)'m ustanovením a touto zmluvou ako celkom.

7.6. Táto zmluva je vyhotovená v (4) štyroch rovnopisoch s platnostou originálu, pricom každá zo
zmluvn)'ch strán obdrží dve vyhotovenia.

7.7. Neoddelitel'nou súcastou tejto zmluvy jelsú:

Príloha C. 1 - Zoznam technicky spôsobil)'ch frekventantov vzdelávania urcených Partnerom na
vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV zhotoven)' v zmysle Cl. IV, bod 4.2.) Zmluvy.

I

V i7!A T!.(,~.fJ..... !(~.i;~k~~Mr;1dna ./1.'.q~.:.j P..1Ir V Bratislave dlh .

I t
Poskytovatel'
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolocnost / Projekt je spolu financovaný zo zdrojov EÚ

Príloha c. 1 k Zmluve o úcasti na projekte c. 10340/2612\)130025

ISCED kód

*S\'ojím podpisom súhlasím so

Titu I

MenoPriezvisl{OTYP školy/frekventantaDátum narodeniazapojením sa do vzdelávania,

frekv.

frekventantafr ck ve nt an taškolského zariadcnia(ISCI':D2011/frekventantaposkytnutím a spracovaním

ISCED97)

osobných údajov

( podpis frekventanta)Zuzana
Šalingová Materská škola454/3A

* Súhlas so zapojením sa do vzdelávania v aktivite 1.2 Projektu J\ktivizujúce metÓdy vo výchove.
Zárovei} udelujem v zmysle zákona c.122/20 13 Z.z. o ochrane osobných údajov súh las s poskytnutím a

spracovaním mojich osobných úd~iov v rozsahu údajov uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného
financného príspevku (dalej len ,.NFP") s císlom zmluvy OPV/38/2013, vrátane jej príloh a to pre

potreby MPC Ševcenkova II. 850 05 Bratislava, MŠVVaŠ SR so sídlom Stromová l. 813 30
Bratislava. ako aj in)'ch štMnych orgánov a inštitúcií, ktorým budú tieto Údaje sprístupnené v rozsahu
vykonávania kontroly pri realizácii projektu.

Názov projektu: i\ktivizujúce metÓdy vo výchove

Partner (peciatka, podpis)
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