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2'.mluva o účasti na projekte č. 10335/2:fi120l30C!25 

uzavretá podľa ust.. § Z69 ods. ::? Ohd1od111íhq ;~álmrinik·a.-----· 

medzi 

Poskytovateľ : 

Názov: 

Sídlo: 

! Č:·): 

D! ~ . 

čí: ; ~ úctu: 

Kontakt: 

Zastúw ny: 

Pa:-tner : 

Ná.'. OV 

SÍ(:io : 

I ČO. 

8!C: 

Cí~;lo (;:":tu: 

l<.ontak t: 

·~a ~t(1pený: 

Metodicko-pedagogické lentrurn 

šc:včenkova l.l, 850 05 Bľatislava 

00 164 34 8 

2020798714-

SK::>!. 8!.tlíl 0000 0070 00 06 3579 

lei ,: -J- 421 918 913 405 

:> -m0il : amv@rnpc-edu.sk 

Pac ti')i. D,:irina Výbohová, PhD. 

M-:!.,to „ !: t e Moravce 

1. m;~Ja, 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

00 3G8E0 76 

.2021058787 

Sf:22 'J/OiJ QGOO 00 00 :i3 42 216:' 

tr,~:.: c:,71t;:;i;~3925 

c J)i _:i!! : .. L ;, .T.ldr iat@zlaternoravce.eu 

\n'.?· r·)_._: ter Ledf!/!i CSr.:. 

(v dalšom aj „Zmluvné strany"; 
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„Pedagogický 
zamestnanec" (alebo 
skratka „PZ" v slovnom 
spojení PZ a OZ) 

„l)dburný zamestnanec" 
(a lebo skratka „OZ" 

v slovnom sµQjení PZ a OZ l 

Z;1kon č, 317/2009 Z. z. 

„ Projekt AMV" 

„Jďlktivlty projel'tu AMV" 

„ Hegioriálny koordinátor 
aktivít p rojektu" 

„Odborný aclministrntívny 
prncovník projektu" 

V;;:delávanie v aktivite 1.2 

„Frekventant vzdelávm1ia " 

„náhradník frekventanta 

vzdelávania" 

Čl. f 

Definkia a výk!aci jednotlivých pojrtmv 

Je fyzická osob , ktor .. „ vy.:::máva pedagogickú činnosť a je zamestnancom podľa§ 1 
ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z„ 

. ·-~ ---· ··-----·--- -· ·-·---· -- - . ·~ , ··· · -~ '-- -------~ -~-~- ------ """- -··-- -·-~ - -. .. „.. ---~-- -- „- -----· --
1 Je fyzi cká osoba, l<tc.r íl vykonáva o'dbornú činr'10sť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 
: zákona<:. 3ľi/;: oor z. 7.„ 

Záktin z 24 . juna 2009 o pedagogických zame·stnancach a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Národný projekt pod názvom Aktivizujúce metódy vo výchove (ďalej v skratke aj 

„AMV"). kód ITMS: 26120130025, podrobne popísaný.v jednot!ivých prílohách Zmluvy 

o poskytnutí NFP, č. : OPV/38/2013, zverejnenej v Centrálnur1'1 í' .:gistri zmlúv, na adrese 

: http ://c rz.gov . sklindex.php?lb~94146 7 &I :.sk . 

jednotl ivé ~5p ecitické časti re,;lizácie projektu, podrobne l,peclfikované v prílohe č.4 

k Zmluve o poskytnutí NFP ., Podrobný Popis Aktivít Projektu, zverejnenej v Centrálnom 

; registri zmlúv, na adrese: ht~p:/í<:rL.gov. sk/index.php?ID==941467&!=sk 

Proiekt AMV má 3 samostatné aktivity . 

! Ak;ivita Ll 
, Akti vita 1.2 

; ~~t~~'.:a 1.3 . 

j interný -zamestna nec Poskytovateľa, oprávnený - v súlade so špecifiká ciou spolupráce 

1 Poskytovateľa a Partnera vyplývajúcou z tejto zmluvy „ dohodnúť s Páttnerom v mene 

: Poskytovateľa všetky podrobnosti , termíny a spôsob organizácie a organizačného 
: zabezpečenia plnen ia vzájomných povinností Poskytovateľa a Partnera tak, ako 

: vyplývajú z tejto zmluvy. Regionálny koordinátor aktivít projektu je - v prípade potreby 

! -oprávnený zastúpiť v jeho činn,1sti Odborného ad111inistrat!vneho pracovn íka prajektu. 

; tr-ite r n~' l ame . .)tnnncc Poskytovatc fd, oprávnený - v sú:ú.d e so špelirikác!ou spolupróce 

Poskytovate!'a a Partn ť'ľa vyp!ývajúcou z tejto zmluvy - dohodnúť s.frekventantumi 

i vzaelávania, uri'enými Pa1tnerom, ,, mene Poskytovateľa vše[ky podrobn osti , termíny 

1 
a spôsob organ izácie a organizačného za bezpečenia plnenia vzájomných povinností 

Poskytovateľa <; Partnera . súvisiacich s priebehom realizácie vzdelávania v aktivite 1.2 

. projektu AMV. Odborný adrninistratívny pracovník projektu je -· v ;:irípade potr2by -

: oprávnený 2 ast1.ípiť v jeho činnosti Regionálneho koordin átora aktivít projektu. 

Je podrobne popi5ané v aklivite 1.2 projektu ,ô.,MV Tvorba akreditovanéhc '!Zdelílvaciehc 

prowarn u ,,Al<tivizujúce metódy vo výchove", je s1l časťou pťojektu AMV. Navrhovaný 

. počet kreditov získaných absolvovanlrn p1 edmetného vzclei ,ivania je :n kred itov . 

! Začiatok vzd elá vani o v aktivite 1.2 (2.po lovica r. 7.0J.4 él r. 201'.i) bude r,atJv, .zovať nu 

zakonéeni c procesu akreditácie predmetného vzdelávacieho prn~irarn:. • (l.polovirn rok:J 

2014). Záklac'ný časový rozpis vzdel<1vania v aktivite l.2 je: 56 vyučeJvadch hodín 

realizovaných formou jedno. alebo viacdenných p rezenčných vzdelávaní (2 dni na úvod 

- 1 d eň v priebehu - 4 dni na záver) v časovom rozpätí cca 3 mesiace. 48 vyučovacích 1 

hodín formou dištančného vzdelávania prostredníctvom MKS v časovom rozpätí 

identickom sprezenéným vzdeláva.1ím (cca 3 ľnesia c:e). 

, Pedagogický zamestnanec a/alebo odborný zamestnanec Partnera, ktorý bude určený 

· Partnerom a vyslaný Partnerom na vzdelávanie v aktivite 1.2 predmetnél10 projektu. 

lnýpedagogický zamestnanec a/alebo odborný zamestnanec Partnera, ktorý bude 

· Uľčený Pi:l :·tnerom a vysla ný Partnerom ria vzdelévanie namiesto pôvodného 

, frekventant .J vzdelá" <:1ni.J a to spôsobo!ll '1rc:eným touto <:mluvou . 

N<í:•::iv prnjektu: Aktivi zuj úc.e metódy vo v~íchry..e i( Ócl ITMS: 26120130025 
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Koučing 

Kouč 

Odborné analýzy 

Realizátor odbornej analýzy 

. Ptacovník realizátora 

' odbornej analýzy 

f.<bkačný balíček (EB } 

, M·:>derr.ý komunikačný 

systém (MKS) 

„l:"!Z zbytočného odkladu" 

Odborné sprevádzanie frekven tantov vzdelávania po ukončení vzdelávania v aktivite 

·1.2 v obdooi zavádzania získaných poznatkov a podporných materiálov do reálnej 
praxe PZ a 02 na 3vojicn krneňových pracoviskách. Proces koučingll za stranu 
Poskytovateľa cr•Jariiza~r:e zastrešujú Regionálni koordinátori aktivít projektu vo vzťahu 
k Partnerovi ci Odborr11 adr:1inistratívni pracovníci projektu vo vzťahu k pozorovaným, 
Partnerom Uíé'enýrn, frekveni <J ntom vzdelávania. 

: Odborne spúsoniiý l•~Ktor vzdelávania v aktivite 1.(l , ktorý sa po skončení vzdelávania 

' stáva, na uri'ené ol)dct:ie, •nctividuálnym koučorn pre frekventa1ita vzdelávania, ktorý 
vzdelávanie v aktivi t1! 1.2 absolvoval. Kouč sprevcídza frekventanta vzdelávania vo 

vzájornn1' donodnAých terrrnnoch a edukačných procesoch a to buď formou osobného 
koučingu, <iiebc koučinqu prostredníctvom MKS. Ich p.rácu organizačne zastrešujú 

. Regionálni kou. J in~1lo1 i C>ktivit projektu. 

štyri samostatné odborné analýzy, ktorých úlohou je najmä zmapovanie východiskovej 
situácie a následné naformulovanie návrhov krátkodobých, strednodobých 

a dlhodobýci . cie i'ov v definovaných výchovných oblastiach: Mediá lna výchova, Etická 

výchova, Dopravni:Í výchova a Zdravotná výchova . Ftekventanti v:>.cielávania v aktivite 

1.2 sú zároveľ1 resµondentami prieskumov vylrnnávar1ých v íá'rnc:i realizácie týchto 

odborných analýz poverenými realizátonni týchto odborných analýz. 
·--· „ - -· - - ---- --··- . . --~ - ·-···--··· ·- ·- -· - - · --·····--„·-

: Tretia, právnická osoba mimo Poskytovateľa a Partnera, vybraná Poskytovateľom 
v procese verejného obstarávania a následne poverená Poskytovateľom realizáciou 

. odborných analýz v 1mysle pokynov a pre potreby Poskytovateľa, v súlade s projektom 

1 AMV. 
i 

! 
Interní, alebo externý zamestnanec Realizátora odbornej analýzy, disponujúci 

1 
príslušným poverením Realizátora odbornej analýzy, verifikovaným Poskytovateľom. 

1 Spoluprácu s Partnerom u rčenými frekventantami vzdelávania, spočívajúcu vo vyplnení 
i anketových dotazníkov, si organizačne a termínovo zabezpečuje samostatne. 

1 
Komplexná hmotná pomôcka, ktorá bude slúžiť na nácvik edukačných postupov 

1 získaných v rámci v7.delávania frekventantov s dôrazom ria „Aktivizujúce metódy 

' vzdeláv.onia" a ich overenie v praxi obsahujúca: výberovú filmotéku, tlačenú brožúru 

! a IDf' (lnleraktívne Digitalne PGmôcky). ktorými sú špeciJlne audiovizuálne obsahy -

1 

pomôcky p~;~ PZ a/alebo o;: -umiestne11é na digitá!nycl1 nosičoch, primárne určené na 

prácu ·; inl:1"raktfv11yrni tabuľami, digitálnymi zariadeniami s kontaktn:ím display 

a štandc:irdnýrni multimf~ diálnyrni PC. 

i Špeciálny uzavretý komunikačný systém projektu AMV, pozostávajúci z 2 

! v i deokonferenčných stredísk, 27 satelitných stredísk a í 500 individuálnych, 

kódovaných prístupov (koncových bod:iv MKS) umožňujúcich využívanie MKS. Pľe 
! plnotwdnotné zapojenie Sd do vzd2lávar1ia v aktivite 1 .2 je nevyilnutni'.., aby 

frekventant vzde:á11ania disponoval vlaotným ' resp. Partnerom poskytnutým stolným 

počítafom/notebook-om, s možnosťou pripojenia na internet a s rnožn osťou prijímania 
a odosiel ania obrazu a zvuku ( t . j,: Zabudované/externé: 

web. kamera/reproduktory/mikrofón) Pozn.: prípadná technická nespôsobilosť Partnera 
zabezpečiť túto podmienku bude riešená individuálne. K pripojeniu do MKS cez koncový 

bod nebude požadovaná nadštandardná rýchlosť internetového pripojenia ani žiadne 

d'alšie hardvérnvé a softvérové vybavenie počítačov/notebook-ov frekventantov 

vzdelávania. 

: Ihneď, naj neskor do 3 pracovných dní. 

l\Já:~ov projektu : Aktivizujúce metódy vo výchove KódlTMS:26120130025 

Strana 3 z 7 



ČL U 

Prndmei· Zmluvy 

2 .. 1.. 2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprnva vzájomných prav a p1.ľ.·innostf Zmluvných strán, ktoré im vznikn(ľv súvislosti so zapojením 
sa Partnera do realizácie Národného projektu „Aktivizujúce rnelódy vo výchove" (ďalej v texte aj „Projekt AMV"} . 

2.2. 2.2 . Predmetom tejto zmluvy je najmä povinnosť Partneľa urtiť 2. rnd·JV svojich zamestnancov a vyslať na vzdelávanie v aktivite 

1.2 Projektu AMV príslušný počet Pedagogických alebo Odborných zamestnancov (ďaiej v texte aj „PZ a OZ") a dostáť si svojim 
záväzkom voči Poskytovateľovi v zmysle príslušných Uota11ovení tejto zmluvy. 

2.3. 2.3. Predmetom tejto zmluvy je ďalej povinnosť Poskytovateľ<i umožni ť a zabezpečiť absolvovanie vzdelávania v aktivite 1.2 

Partnerom určeným Pedagogickým alebo Odborným ;•mn .. ·~trnncorr (ďalej v texte aj „ PZ a OZ") a splniť si svoje záväzky voči 
Partnerovi v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy. 

ti .. m 
Rozsah spolupráce 

3.1 . Škola/školské :zariadenie uvedené Partnerom v bode 3. preambuly tejto zmluvy sa realizácie Prnjektu AMV zúčastní 
v častiach:· . · · 

3.J..l. Vzdelávanie v aktivite 1..2 projektu AMV. 

3 .1.2 . Koučing frekventantov.vzdelávania v ich profesior.álneJ praxi po ukončení vzdelávani;i v aktivite 1.2 projektu AMV. 

3.1.3. Spolupráca frekventantov vzdelávania na realizácii odborných analýz v rámci projektu AMV. 

3.L Poskytovateľ Partnerovi'· v rámci účastí školy/školského zariadenia, uvedeného v bod_e 3. preambuly tejto zmluvy, 
na projekte AMV • poskytne: 

3.:u .. Vzdelávanie v aktivite 1.2 projektu AMV, vrátane zabezpečenia ubytovania a stravy poča s viacdenných prezenčných 

vzdelávaní. pre Partnerom UľČP.ných frekvent~ntov vzdelávania v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy, 

3.2 .2. Odhorno - technicképornôcky a podporu v nasledujúcom rozsahu: 

3.2.2.l 

3.2 .2.2 

Edukačné br lícky v počte rovnakom, ako je počet frekventantov vzdelávania určených a vyslaných na 

vzdelávanie v aktivite Li Partnerom. 

Kódované, individuálne prístupy do MKS a možnosť využívať MKS pre všetkých frekventantov vzdelávania 

určených a vyslaných na vzdelávanie v aktivite 1.2 Partnerom . 

3.2.3. Odborné konzultácie a príslušné materiál11 stívis1ace s povinnou propagáciou a p1lblicitou Projektu AMV v zmysle 

prislušných ustanovenl PrírUl:ky pre prijímateľa NFP, ktorou je ľealizácia projektu viazaná. 

Čl. IV 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

4.1. 4.1. Pr.iva ;;i povinnosti l?oskytovatei'a 

4 .1.1. Poskytovateľ zabezpečí reaiizóciu 1r1.delávania v aktivite 1.2 v súlade so z:izmluvneným podrobným popisom al<t!vít 

projektu AMV a umožní frekventantom vzdelávania, L!ľ"Čeným a vyslan~rn Partneróm, zúčastniť sa na ňom. 

4.1.2. Poskytovateľ bude informovať Partnera a zároveň školu/škoiské zariadenie, uvedené v bode 3. prenmbuly tejto zmluvy, 

o presných termínoch a miestach priebehu vzdelávania v al<tivite l..2 v dostatočnom časovom predstihu·- minin·1álne 30 

dní pred začiatkom príslušnej časti vzdelávania v aktivite 1.2 a to prostredníctvom samostatnej webstránky projektu AM\/ 

a t;ež sam05tatným ;nformačným e-mailom určeným pr: f1ekventantov vzdelávania, ktorý Poskytovateľ v kópii odošie aj 

na určený. kontaktný e-mail Pa ttnei-a , minimálne 15 dní pred začiatkom prfslušnej časti vzdelávani_, v aktivite l.2. j e 

výiučnýni právom Pr1skytovateľa určovať terrnfny il rniestd realizácie vzdelávania v akci vite 1.2 v rámci celej realizácie 

Pmjektu AM\/ a v rámci celého iJzemia Slovenska. 

4.1."l . Pos1<ytovateľ zabezp·=čf oclb::irne spôsobilýi:h lektorov vzcleíávania v aktivite 1.2 a ich asobnú účilsť na prezenčných 

i dištančných hodí ná ch vzdelávania, ako aj na príslušnom rozsahu koudngu v zmysle podrobného popisu aktivít projektu. 

4.1.4. Poskytovateľ zabezpečí ubytovanie a stravovanie frekventantov vzdelávania počas viacdenných prezenčných vzdelávaní 

v miestach určených Poskytovateľom, v štandarde: 3 hviezdičkové ubytovacie zariadenie, dvojposteľové izby. plná 

penzia. 

4.1.5. Poskytovateľ bude informovať Partnera o presných termínoch aktivít projektu realizovaných v rámci edukačných procesov 

prebiehajúcich na pôde školy/školského zariadenid uvedeného v bude 3. preambuly tejto zmluvy, resp. na pôde tejto 

školy/školského zariadenia mimo štandardn·ých edukačných procesov (t. j . Koučirq, Zber údajov pre odborné analýzy) 

v dostatočnom časovom predstihu - t. j . minimálne 7 dní pred ich Llskutočnením 1: to formou e-mail avíza odoslaného na 

kontaktný e-rnail Partnera a zárovelÍ na školu/školské zariadenie, uvedené v bode 3. preambuly tejto zmluvy, príslušným 

Re~uonálnyrn koordinátorom aktivít projektu. 
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4.1.6. Poskytovate!· dodiÍ a odovzdá Partnerovi odborno-technické pomGcky podľa Čl. Iii. tejto 4.1.6. zmluvy v termínoch 

vyplývajúcich zo zazmluvnenej verzie Projektu AMV, ·1 súlade s časovým harmonogramom realizácie Projektu AMV, podľa 

nasledujúceho: Edukačné balíčky - v rámci záverečného SL\lordr11;vého prezenčného vzdelávania v .aktivite 1.2. 

Individuálne ki:ídy pre vstup do MKS - oezooklad ;1e po spuste; .í ricid11ej prevádzky !V!KS, najneskôr 30 dní pred začiatkom 
vzdelávania v aktivite 1.2. Edukačné balíčky bL,d1j Partnerovi odovzdané na základe preberacieho protokolu. 

prostrec!níctvorn frekventant.ov vzdelávania, uri'••nýcf-\ <•vyslaných na vzdelávdnie Partnerom. 

4.1. 7. Poskytovate\'. zabezpečí zverejnenie informáciEe n .tapoje:ni s;:; P .i rtnera do rea\iz3cie Projektu AMV na webstránke projektu 

AMV. v rárnci MKS a v rámci ·informovania V<:'rejnosti o ·é,J<tivitách projekt1~ AMV ne- úrovni lokálnyc'1 a regionálnych médií, 
pokiaľ t i'! kéto ir:iformácie buďl'.1 súcasťou realizpvan ej pr•1pa q-icie a public ity projektu. . 

4.1.8. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne info"mm1,: ť PartnerJ o v~etkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na lehoty 

a rozsah aktivít určených v Projekte. 

4.::?. 4.2 . Práva a povinnosti 4 .2. P11rtnera 

4.2.1. Partner sa zaväzuje predložiť Poskytovateľovi ,, lehote do 7 pracovných dní od nadobudnutid t'.11:inn;,sti tejto zmluvy 

Zo1.nam technicky spôsobilých frekventantov vzdelávanii'l určených Partnerom na vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV, 

ktorý bude obsahova.ť osobné údaje frekventantov vzdelávania, súhlas frekventantov vzdelávania s poskytnutím ich 

osobných udajov pre účely Projektu AMV ako aj súhl <:>s frekventa;itov vzdelávania s ich zapojením do Projektu AMV. 

Technicky spôsoqilým frekventantom vzdeláyania sa pritorn rozumie frekventant vzdelávan ia, ktorý disponuje vlastným 

/resp . Partnernm poskytnutým stolným počítačom/notebook-am, s možnosťou pripojenia na internet a s možnosťou 
prijímania a odosie lania obrazu a zvuku (t. j: Zabudované/externé: web. kamera /reproduktory /mikrofón). 

4.2.2. Partner sa zaväzuje u rno:lrnť frekventantom vzdelávania (1časť na vzdelávaní v ai._tivite 1.2 Projektu AMV na miestach 

a termínoch určených Poskytovateľom, o ktorých bude ;nformovaný v zmysle ustanovenia 4.1.2 . tejto zmluvy a vyslať ich 

na toto vzdelávanie. 

4.2.3. V prípade akýchkoľvek personá lnych zmien týkajúcich sa t'rekventantov vzdelávania (skončenie/ dlhodobé prerušenie 

oracovného pomeru a pod.) sa Partner zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne o týchto zmenách informovať 

Poskytovateľa a to prostredníctvom e-mailu na cidíesu príslušného Regionálneho koordinátora al<tivít projektu a v kcipii na 

uvedený kontaktný e· mai l Poskytuvateľa. Súčasne Pmtner zabezpečí, aby povinnosti odstupujúceho Frekventanta 

vzdelávania, týkajúce sa Projektu AMV, kva\ifiko\·::1ne prebral iný technicky spôsobilý frekventant vzdelávani':l urč:ný 

Partnerom - tzv. Náhradník frekventanta vzdelávania. f>.iáhradník navrhnutý Partnerom sa stane Frekventantom 

vzdelávaní<! až po jeho schválení Poskytovateľom . ÚLlaje Náhradníka fr·~kventanta vzdelavania, vni tarie jeho súhlasí.: 

s poskytnutrm jeho osobných údajov pre úče i y Projektu AM\/ ako aj súhlasu s jeho zapojením ôo Projektu AMV, je Partner 

povinný predložiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu. 

4.2.4. Partner svojím podpisom na tejto zrnluve udeľuje generálny súhlas so vstupom koučov a pracovníkov realizáturov 

odborných c.inaiýz projektu AMV do priestorov školy/ školského zariadenia uvedeného v bode 3. preambuly tejto ~m\t.;-Jy, 

vrátan e sút1!asu s ich vstupom počé1s edukačného procesu, la úc'. elom výkonu činností súvisicicich s r.~alizáciou Projektu 

AMV v ,:ôstiach: evaluacia , odborné analýzy a kcučing frekventanto1i vzdelávania v aktivite 1.2. v tern1ínoch oznámených 

f' -i1-t.nerov! podľ.i ustanovenia 4.1.5 . tejto zrniuvy. 

4.2„5. Partner sa zaviizuje, že v súvi:;losti s reali záciou projektu AMV umožní prípadný výkon kontro:y,,;uditu plnenia tejto zmluvy 

zo ::;trany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušný::h právnych predpisov SR a EU. a v zmysle tejto 

zmluvy. 

4.2.6. Partner sa zaväzuje, prostre:dníctvom ním určených frekventantov vzde.Jávania, poskytnúť Poskytovatel'ovi plnú súčinnosť 

pri realizácii Projektu v Č <J sti: odborné analýzy a koučing frekventantov vzdelávania v aktivite 1.2. podľa zazrnluvneného 

podrobnÉ:no popisu jednotlivých aktivít projektu. 

4.2.7. Partner s;, zaväzuje riadiť sa pokynmi Poskytovateľa súvisi<icimi s povinnou propagáciou a publicitou Projektu AMV 

'J zmysle prísíusnýr:h ustanovení Príručky pre prijímateľa NFP, ktorou je re:i\1zácia. projektu viazaná. 
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Čl. v 
Trvanie u ukon čeriie Zmluvy 

5... . Táto Zmluva n„ dobúda pl otnosť dňom jej podpisu Zm'.uvnýn:i ::tr.Jnan .i i:! účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

5. . T,i to Z:niuva sa uzatvára n;i dobu· urč itú, a to na dobu r ~ cil iú c it prr; ;t«ťl. 

s. :.l. T!'..to zmluvu n .ozno .• končiť. pred uplynutím dob;: 

5 .3.l . dohodou zm luvných strán 

5.3.2. jednostranr.ýrn odst1'.1 pením zo strany Poskytovaleľa v i: rip.:icle, že Partner opakovane porusuje svoje povinností 

vyplývajúce z tejto l.mluvy a to aj napriek písornn~ rn<, upozornt:r. iu na porušovanie, ktoré bude obsahovať aj poučenie 
o možnosti odstúpenia od zmluvy. 

Ci. Vl 
Zodpovednosť za škodu 

6. 1. Zmluvn· strar .; sa- zaväzu.it'1 vyvinúť miH1mál1~e ;hilie r,.J oreJchádzar.ie ~kouérn a .1 a minimalizáciu V?.nikn~· týc ti škôd ." 

6.2 . Zrnluvné strany sa zaväzuj\1 upozorniť círuh1'.1 Zmluvn1j stranu bez zbyločnéhc odkladu n;;. vzniknuté ok0lnosti , vylučujúce 

odpovednosť, brártiace ri adnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmiuvné strany sa za väzujú vyvinúť maxi :-n álne úsilie na odvrátenie a 

prekonanie ·a Kýchkoľvek okolností bn~riiac ich riadnemu pineniu tejto Zmluvy. ' 

6.3. V prípade, že Partne ľ nezabezpečí náhradníka za Frekventanta, tak ako táto 1eilo povinnosť vyplýva z Článku IV„ ustanovenia 4.2 .3 

tejto zmluvy, je povinný v plnej výske uhr~diť Poskytovateľovi náklady, ktoré Poskytovateľ preukázateľne vynaloži l na vzdelávanie 

pôvodného. frekventanta, vrátane neoprávnených výdavkov, kta;-é preukázateľne vzniknú v tejto súvislosti Poskytovateľovi. 

6 t . 6.4. Poskytovateľ mJ nárok na nM·1radu škody, ktorá mu vznikne, v pľípade že. 

6.4.l. Poskytovateľovi - v dôsledku i:;orušenia povinnosti zo st;·any Frebemantov vzdelávania ako aj Partnera - preukázateľne 

vzniknú neoprávnené výdávky. Tieto je Part11er povin11ý v plnej v~ške uhradiť Poskytovateľovi bez ďalšej možnosti túto 

povinnosť rozparovať-. 

t.4.2. Partner sa dopustí akého.koľvek konania aieno zanedban ia svojej povinnosti , prípadne zanedbanie o konania zo strany ním 

určených frekventantov vzdelávania a zamestm1ncov Partnera , ktoré by spôsobilo škodu na IT1aietku Poskytovateľa, 

prípadne na majetku tretích osôb s ktorými je Poskytovateľ v zmluvnom vzťahu . 

Čl. Vii 
Záverečru'• ustanovenia 

7.1 Táto Zmluva , ako aj práva a povin;·wsti vzniknute na základP. tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. sa riad ia Obchodným 

zákonnfkorn platným na území SR. 

7 .2 . Zmluvné strany sa dob.Jdli , L pr"'~r·1 f: t spolupráce a úč-,~ť na projekte uvedené ~' tejto 2miuve môžu, ale nemusia, bJť zmluvnými 

.1:!"..! narr1; v prie!be t1l! r v '" ~iil t ciui 2'niuvy ro,'.5:1rené o ďalši e možnosti spolupr.lc:e na projekte ,\MV a L:c:.nti 11;) projekte AMV 

v l t;lyvaj tícc z proJ <.f:'. u /\MV. t~ ažJé takóto rozi'.írc11ie rnusí byť upravené samostat ným, riadne očfs!ovu •~ýn , " poápfsanýrn 
Docatkorn k tejto zmh_JV ť . 

Takýmito možnosťaľn i rnzšfr" nia spolupráce ~ ii rozumie najmi:i: 

a/ Poskytnu tie 1:-,teraktívnej t abule a projel<tora 23 podmienok a okolncsti st .i n<J·Jen t'c r, za2mluv11enýrn r:;odrobnýrn popisom aktivít 

projektu AMV (celkový po ~ • ! ta kto poskytnutýcn !T v rámci projektu AMV je 1350). 

bi prenťljom priesto!·uv Partnera .::a l'.1čelorn r-e;1l izáo:ie prezenčných častí vzdelávania v aktivite 1.2 pro]t.. l< lu ··ad-hoc prenájmy, 

c.' f!:·ená!om pri estorov Part·nera za účelo 1T' umiestnQnia satelitného strediska MKS pre pot reby realiziici~ rl btančného vzdelávania 

v aktivitách 1.1 <:: 1.2 počas celého trvania projektu, 

re~p. kombinácia týchto moi nostr. 

/ .J. Tuto Zm luvu je možné ďalej meniť a dop!ň ať le:n písorr.nou dohodou Zmluvných strán vo forme číslovanýcn dodatkov t ejto Zmluvy, 

pod písaných ')pľávnenými zástupcami. 

7.4 . Akékoi'vek om ámeni il alebo iné dokurnL.1ty medzi Z1niuvnýrn i stranami týkajúce sa tejto zmluvy m•.1s1a mať pfsornnú formu 

a musia byť doručené druhej ;~ rnluvncj strane osoľJ ľl'' , doporučenou poštou alebo kuriérskou službou . Tak é'Tluto doručen iu n1ôže, 

aie •1t1n 1usf predcháctzať oznám enie prostredníctvom e··m31iu nc1 kon taktné e-rr1 ail adľesy Zmluvnýct1 strán . Forim.: doručenia 

osob!le, doporučrnou poštou, alebo kun t'~rskou službou nemusia mať oznám r:nia týkajúce sa termínov reali;~ ti cie jednotlivýcll 

aktivita sučas ti projektu AMV, ktoré' sú pľesne popísané v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy a píe ktoré Je záväzná e-mail 

forma ozncimenia. 

Názov projektu: Ji ktivizujúce metódy vo výchove Kód !TMS: 2612013002 ') 
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7 .'.i . Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými alebo nevymožiteľnými, nebude to rnať vplyv na platnosť 

a vymožiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zciv azujú nahradiť neplatné alebo nevymožiteľné ustanovenia 
novými ustanovenicimi, ktorých znenia budú zodpovedat úmyslu vyJ::idrenému pôvodným ustanovením a touto zmluvou ako 

celkom. 

7.5. Táto zmluva Je vyhotovcmíl v (3) troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Poskytovateľ obdrží (2) dve vyhotovenia 

a Partner (1) jedno vyhotovenie . 

7 . 7. !~eoddeiite!'nou s\ič •. ~~ou tLJtc zm·•:••y „ú: 

Príloh2 č. 1 - Zoznam technicky spôsobilých frekventa11trJV -.1 .~de'ávanla určených Partne;-om na vzaeiávani e v aktivite 1.2 Projektu 

AMV zhotovený v zmysle Čl. IV, bod 4.2.1 Zmluvy . 

• „ 1 '7 . 
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