
Zmluva o výpožičke 
uzatvorená v zmysle ust.§ 659a nasl. Občianskeho zákonníka 

{ďalej len „Zmluva") 

1. Požičiavateľ: 

1. 
Zmluvné strany 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, Bratislava, 813 30 
IČO: 164 381 
štatutárny orgán: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc„ minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
internetová adresa (URL): www.minedu.sk 
(ďalej len „MŠWaŠ SR") 

2. Vypožičiavate!': Materská škola 
Slnečná 2, Zlaté Moravce, 953 01 
kód školy: 710007167 
riaditeľ školy: Mgr. Eva Bieliková 
(ďal ej len „Škola") 

II. 

1. Dňa 21.11.2013 nadobudla účinnosť zmluva, ktorou bol schválený národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva (ďalej len „Projekt"). 

2. Cieľom Projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do 
prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie 
vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

3. V súlade s cieľmi Projektu MŠVVaŠ SR bezplatne prenecháva Škole predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne užívanie a Škola 
ho bez výhrad prijíma. 

4. Predmet výpožičky bude špecifikovaný (vrátane počtu jednotlivých zariadení, sériových a majetkových čísiel) v Protokole o odovzdaní a 
prevzatí, ktorý je Prílohou č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Predmet výpožičky bude zostavený z nasledovnej konfigurácie: 

a. interaktívna tabuľa značky QOMO alebo Promethean, ďalej 
b. notebook značky Lenovo alebo HP a 
c. farebná tlačiareň značky OKI alebo Kyocera 

(ďalej len „Zariadenie"). 
5. Zariadenie bude odovzdané v mieste adresy Školy. 
6. MŠVVaŠ SR je oprávnené splnomocniť tretiu osobu, aby v mene MŠVVaŠ SR odovzdala a nainštalovala Zariadenie. 
7. MŠVVaŠ SR prehlasuje, že: 

a. výlučným vlastníkom Zariadenia je Slovenská republika v správe MŠVVaŠ SR, 
b. Zariadenie nemá faktické - technické a právne vady, ktoré by obmedzovali Školu v jeho riadnom užívaní, 
c. Škola má právo Zariadenie užívať bezplatne. · 

8. Škola sa zaväzuje, že: 
a. bude užívať Zariadenie riadne a v súlade s účelom, ktorý je v súlade s Projektom, 
b. bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s užívaním Zariadenia z vlastných finančných prostriedkov, 
c. bude chrániť Zariadenie pred poškodením, stratou alebo zničením , 

d. vyčlení osobitné priestory pre využívanie Zariadenia - digitálna učebňa, 
e. zabezpečí poistenie Zariadenia, 
f. neprenechá Zariadenie na užívanie tretej osobe, s výnimkou žiakov Školy, 
g. zabezpečí súčinnosť pri prevzatí a inštalácii Zariadenia, 
h. strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s výpožičkou Zariadenia počas trvania Projektu a poskytne oprávneným osobám 

všetku potrebnú súčinnosť, 

i. súhlasí s online monitorovaním využívania Zariadenia prostredníctvom informačného systému MŠVVaŠ SR v súlade s cieľmi 
Projektu . 

9. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 

1 O. MŠVVaŠ SR a škola sú oprávnení zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exempiároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý je Prílohou č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy, nie však skôr než dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Zlaté Mora~cey6ň~~ ~g.K~M ŠKOLA 
},( '~ lnečná č. 2 
1.11/ . '' · · • .. i ZLA.TÉ MORAVCE 

Bratislava, dňa 

MŠVVaŠ SR Škola 
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Príloha č .1 k Zmluve o výpožičke 1417/2014 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ: 2132594-10622 
Odovzdávajú c i: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 
I ČO : 164381 D IČ: 2020798725 

V mene Odovzdávaj úceho odovzdal: 

--- Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 
~ . .· ' . ' - IČO: 358 10734 DIČ: 2020259175 

Preberajúci/ miesto dodania: 

Názov školy: Materská škola 

Kód školy: 710007167 1 !TMS:I 21110120046 1 zmluva: 1 1417/2014 
Adresa: Slnečná 2, 95301 Zlaté Moravce 
Kontakt: Mgr. Eva Bieliková, Rozália Bruncliková 
Telefón. 0902/679544, 0908/270565, 03716323673 
E-mail: evibie li kova@gmail.com, msslnecna@gmai l.com 

Popis techniky 1 Počet ks 1 
cena za ks cena za ks 
bez DPH s DPH 

1 Interaktívna tab uľa 1 1 
1 

1 500,00 € 1 800, 00 € 
Výrobné čis10: Mzi;et~ové čis lo : 

" Interaktívna tabula - ActivBoard Touch C1308080330 95031327 

* Projektor - Epson EB-420 QCHF3X0729L - -
" Konzola k projektoru s príslušenstvom -- - -

2 Notebook 1 1 
1 MS "Ninaows. MS Oŕíice standard, ESET antivírus (SW je predinštalovaný) 

1 

580,00 € 696 ,00 € 

V jrobné čis !o: Majeti<ové čis .o : . Noteoool<. - Lenovo 1 hinkEdge 545 MŠ MP04TNV7 95036065 

Tlačiareň 1 1 1 350 ,00 € 420,00 € 
Výrobné čislo: Ma'.EtKcvé čis!o: 

1 3 

i · iT:acia'.eií osobná farebná - Kyocera FS-C5150DN ô ô02KT3NLOQ523X63160 95029758 

\ " :-Coner t<.ycc„rc. čierny pre FS-C515C:DN - - - -

14 IWiFi Router 1 
o 

1 

f, ~,, __ t ----------------~--o-'-----"--·----< 
1 

1 

1 ,; 

! 
Ser;i sné stredisko Dfl,TALAN, a.s ., Púchovská 8, 831 06 Bratisla 1Ja celkom bez DPH: 2 430,00 € 

1 
1 mai i:D! G ISK O LAservis @datalan .sk , htto: \W>W.datalan .sk celkom s DPH : 2 916 ,00 € 
1 

!záručné podmienky podl'~ Rek~amačného poriadku a Zmluvy čisio 0809/2013 v zneni dodatkov uzatvorenej 

l d{1a 19.11.20"\3 medz; MSV\'aS SR a :Jf>,fALAN , a.s . Záručna dona 36 mesiacov (batéria NB 12 mesiacov). 

Odovzdal. 

Dátum.· 

DATALAN, a.s , 

27.05.2014 

I 

pečiat .<a , podpis 

Meno a priezvisko preberajúcej osoby: 
r-t/(1,- "íJi/.;...j j// ,, // } -

L-- · I -· : L- Z/v •·/"[ 

pečiatka , podpis 



Prihláška materskej školy 710007167 do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Materská škola, Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce 
okres: Zlaté Moravce, kraj: Nitriansky 

telefóne číslo: (+421) 037 / 6323673, e-mailová adresa: msslnecna@gmail.com 

počet žiakov školy: 22, priemerný počet žiakov v triede: 18 

Riaditelka/Riaditeľ školy: Mgr. Eva Bieliková 

telefóne číslo: () / 0902679544, e-mailová adresa: evibielikova@gmail.com 

Gestor projektu na škole: Mgr. Eva Bieliková 

telefóne číslo: () / 0902679544, e-mailová adresa: msslnecna@gmail.com 

aprobačné predmety: Iný predmet, Iný predmet 

Osoba poverená prevzatím techniky: Rozália Brunclíková 
telefóne číslo: ( +421) / 0908270565, e-mailová adresa: msslnecna@gmail.com 

Osoba poverená prevzatím v prípade neprítomnosti riaditeľky/riaditeľa školy techniku prevezme a podpíše a opečiatkuje preberací protokol. 

Škola má záujem o zaradenie do projektu. 

Typ a rýchlosť pripojenia školy na internet: [pripojenie prostredníctvom pevnej linky ADSL] 
Počet interaktívnych tabúľ na škole v súčasnosti : O 

Samostatná trieda určená na výučbu prostredníctvom IKT: NIE 

Počet pedagógov využívajúcich digitálne technológie vo vyučovacom procese: 2 
Motivácia školy k zapojeniu sa do projektu: 

V súčasnom období sme jednotriedna materská škola s dvomi pedagogickými pracovníčkami, ktoré sa aktívne zapájaju do vzdelávacích aktivít a snažia sa 
využívať nadobudnuté vedomostí aj v digitálných technológiach v praxi.Našim cielom je vlastniť aj interaktívnu tabuľu . Získať na ňu financie od 

zriaďovateľa, alebo sponzorov sa nám doposiaľ nepodarilo, preto s radosťou využívame možnosť zapojiť sa do projektu Elektronizácie„. Získaním novej 
techniky by sme mohli dosiahnúť nadštandamé vybavenie digitálnými pomôckami a výrazne skvalitniť prostredie pre edukáciu našich detí. 

Rámcové povinné podmienky 
Škola sa zaväzuje, že: 

a) bude užívať Zariadenie riadne a v súlade s účelom, ktorý je v súlade s Projektom, bude chrániť Zariadenie pred poškodením, stratou alebo zničením , 

b) zabezpečí poistenie Zariadenia, 
c) neprenechá Zariadenie na užívan'e tretej osobe (treťou osobou sa nemyslia žiaci školy), 

d) strpí výkon kontroly/aud'tu súv'siaceho s využívaním Zariadenia počas trvania Projektu a poskytne oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť, 
e) súhlasí s online monitorovaním vyufoania Zariaden:a prostredníctvom informačného systému ľv1ŠWaš SR a v sC1lade s cieľmi Projektu, 

n vypracuje metodický materiál, v ktorom predstaví edukačný model prostredníctvom digitálnych technológií; do metodického materiálu zapojí používanie 
získaných technológií a dig:tálneho vzdelávacieho obsahu; materiál bude urče11ý ostatným učiteľom na inšpiráciu a praktické použitie v edukačnom procese; 
rozsah materiálu pokry;e jednu tému zo Štátneho vzdelávacieho program:.i, 
g) zabezpečí súčinnosť pri prevzatí a inštalácii Zariadenia, 

h) podpiše Zmluvu o výpož:čke týkajúcu sa Zariadenia, ~torú obratom spolu s touto prihláškou zašle na ~.' ŠWaŠ SR.. 

Prehlasujeme, že sme uviedli pravdivé informácie a zaväzujeme sa dodržať uvedené podmienky. 

Zla t~:.; félV ~e. d;',J 10.2.20 1; 
i. . ,,,,,-

l.'j t; č_) 7 
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