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Európska únia
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolocnost / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Zmluva o úcasti na projekte c. 10339/26120130025

uzavretá podl'a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonn(Jca

medzi

Poskytovatel' :

Názov:

Sídlo:

ICO:

DIC:

Císlo úctu:

Kontakt:

Zastúpený:

Partner:

Názov:

Sídlo:

ICO:

DIC:

Císlo úctu:

Kontakt:

Zastúpený:

Metodicko-pedagogické centrum

Ševcenkova 11, 850 05 Bratislava

OO164348

2020798714

SK21 81800000007000063679

tel.: +421 918 913 405

e-mail: amv@mpc-edu.sk

Ing. Henrieta Crkonová

Mesto Zlaté Moravce

l.mája, 2, 953 01, Zlaté Moravce

00308676

2021058787

SK2202000000000033422162/0200

tel.: 037/6923904

e-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Ing. Peter Lednár Csc.

(v dislšom aj "Zmluvné strany")

Preambula:

1. Táto zmluva je uzatvorená medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s realizáciou Národného projektu pod názvom "Aktivizujúce

metódy vo výchove".

2. 3. Partner je zriadovatelom školy / školského zariadenia:
Škola / školské zariadenie:

Názov: Materská škola

Adresa: Žitavské nábrežie c. l, 953 01 Zlaté Moravce

Riaditel: Anna Zelenková

Kontakt: tel.: 037/63 23613

e-mail: mszitavske@gmail.com

( v éJalšomaj "Škola" alebo "Školské zariadenie" ).

3. Cielom spolupráce Poskytovatel a a Partnera je dosiahnut. aby urcení pedagogickí a/alebo odborní zamestnanci Partnera, v praxi

efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove, moderné digitálne technológie a špeciálne interaktívne digitálne pomôcky pre

pedagógov, a vedeli tak výrazne prispie't: k eliminovaniu výchovných problémov ..

Vzhladom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci pri realizácii jednotlivých aktivít Národného projektu

"Aktivizujú ce metódy vo výchove" za nasledovných, vzájomne dojednaných podmienok:

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
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Európska únia _._ .... 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo(:nos( I Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

medzi 

Poskytovater : 

Nhov: 

srdlo: 

lCD; 

DlC:: 

~{slo ú~tu: 

I<ontakt: 

Zaswpený: 

P.rtner : 

Názov: 

Sldlo: 

lCD: 

OIC: 

Clslo ú(:tu; 

Kontakt: 

zastOpený: 

ZmluviII o úbstl nill proJaleta l . 10339(26120130025 

uZilvret' podra ust. t 269 ods. 2 Obchodného dkonnllc. 

Metodld:o-pedagogickl!! centrum 

Sev(:enkova ll. 850 OS Bratislava 

OO 164 348 

2020798714 

Sl<21 8180 0000 0070 0006 3679 

tel.: +421 918913 405 
e-mail : amv@mpc-edu.sk 

Ing. Henrleta Crkoňová 

Mesto Zlaté Moravce 

Lm'ja, 2, 953 Ol, Zlilté Moravce 

00308676 

2021058787 

51<220200000000003342216210200 

tel.: 037/6923904 

e·mail : sekretariat@zlatemoravCe.eu 

Ing. Peter Ledn'r Csc. 

(v dll110m aj ~ Zmluvn' str.ny") 

Preambula : 

l. T'to zmluva je uzatvoren' medzi Zmluvnými stranami v SÚVislosti S realizáciou NárodnéhO projektu pod nhvom .Aktivizujúce 

metódy vo výchove". 

2. 3. Partner je lfiaclovatelom Ikoly / Ikolského zariadenia: 

Skola /Ikolské zariadenie: 

N'zov: Materská Ikola 

Adresa: l itavské nábrdie Č. l , 953 Ol Zlaté Moravce 

Riaditel: Ann;! Zelenková 

Kontakt: tel.: 037/63 23613 

e·m;!1I : mszitavske@9mall.com 

(v cla110m aj .Skola~ alebo . Skolské zariadenie" l· 

3. Cielom spolupr'ce Poskytovate1 a a Partnera je dosiahnu\, aby ur(:enJ pedagoglckJ a/alebo odbornl zamestnanci Partnera, v praxi 

efektfvne vyufívali aktivizujúce metódy vo výchove, moderné digitálne technológie a ~peciálne Interaktfvne digitálne pomocky pre 

pedagógov, a vedeli tak výrazne prisplel k eliminovaniu výchovných problémov. 

Vzhladom na uvedené sa Zmluvné strany dohodil na vzájomnej spOlupráCi pri realizácii jednotlivých aktivit Národného projektu 

~Aktlvlzujúce metódy vo výchove· za nasledovných, vdjomne dojedn.ných podmienok: 

Názov projektu: Aktivizujú'e metódy vo výchove Kód ITMS: 26120130025 
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j. Pedagogický zamestnanec a/alebo odborný zamestnanec Partnera, ktorý bude urcený. Partnerom a vyslaný Partnerom na vzdelávanie v aktivite 1.2 predmetného projektu.

l_j_j_jv_~e_~n_a~_:_:__: n_:~_:_;_j_:_I:_:_:_~~_·~_:_~_.~_:_:_:_~_.,:_:_~_:~::~_:~_~e_1_~~::::i_~:_t~_~i~:d~::~~~~

él.1

Definícia a výklad jednotlivých pojmov

! I ..--------.----.----- ..-.--.-..-.---- ..- --..--.----------.--.------- ..-.--
I "Pedagogický I je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú cinnost a je zamestnancom podla § l
I zamestnanec" (alebo I ods. 2 zákona c. 317/2009 Z. z..skratka "PZ" v slovnom !

i spojení PZ a OZ) ! ... . ..... ...__..__..__ ._.._. .. ._

I "Odborný zamestnanec" je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú cinnost a je zamestnancom podla § l ods. 2
I (alebo skratka "OZ" zákona c. 317/2009 Z. z..

I ::~::n:::::::: :~ :. OZ) I-;-kon 2 24. júna 2009 o pedagog;cký~~-2~~~;:_n-c-o-c;~·~~~~rnýCh zamestnancoc;;-·j
, : o zmene a doplnení niektorých zákonov.1----·-----·-;--·---+--------- ..__·· ···__·___.· -.--.. ,,· __.__.__. n • • ••••••• '

I "Projekt AMV" . Národný projekt pod názvom Aktivizujúce metódy vo výchove (dalej v skratke aj
1 "AMV"), kód ITMS: 26120130025, podrobne popísaný v jednotlivých pr((ohách Zmluvy

I o poskytnutí NFP, C. : OPV/38/2013, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, na adrese
i : http://crz.gov.sk/index.php?ID=941467&I=sk .L __.. _._. .. . ..•. .. n •••••• _ •••••••••.••••••••••••••••• __•.•• _._ ••••_m ••••• _.!

I "Aktivity projektu AMV" jednotlivé špecifické casti realizácie projektu, podrobne špecifikované v pr((ohe cA

i IIk Zmluve o poskytnutí NFP - Podrobný Popis Aktivít Projektu, zverejnenej v Centrálnom

! registri zmlúv, na adrese: http://crz.gov.sk/index.php?ID=941467&I=skI
i Projekt AMV má 3 samostatné aktivity:

i SktiVita 1.1

I Aktivita 1.2

11-------.----.-.: A~~~~_=._~. m. __ ._ •• _ •• "_._ •• "' __ ••• •••• ..••••• _ •.. _ ••• •••••••••••••"Regionálny koordinátor' Interný zamestnanec Poskytova tel a, oprávnený - v súlade so špecifikáciou spolupráce

IIaktivít projektu" Poskytovatel a a Partnera vyplývajúcou z tejto zmluvy - dohodnúl: s Partnerom v mene, : Poskytovatel a všetky podrobnosti, termíny a spôsob organizácie a organizacného

I ! zabezpecenia plnenia vzájomných povinností Poskytovatel a a Partnera tak, ako

'l ! vyplývajú z tejto zmluvy. Regionálny koordinátor aktivít projektu je - v prípade potreby

I - oprávnený zastúpí1: v jeho cinnosti Odborného administratívneho pracovníka proje~~:_1

,i "Odborný administratívny Interný zamestnanec Poskytovatel a, oprávnený - v súlade so špecifikáciou spolupráce• pracovník projektu" I Poskytovatel a a Partnera vyplývajúcou z tejto zmluvy - dohodnú'\: s frekventantami

l! ,l vzdelávania, urcenými Partnerom, v mene Poskytovatel a všetky podrobnosti, termíny; a spôsob organizácie a organizacného zabezpecenia plnenia vzájomných povinností

I ,Pos.kytovatel a a partn~ra, s~v~siaci~h s priebeho,m re~lizáci~ vzdelá,vania v aktivite 1.2

I 1 prOjektu AMV. Odborny admlnlstratrvny pracovni k prOjektu Je - v pnpade potreby -

1 oprávnený zastúpí1: v jeho cinnosti Regionálneho koordinátora aktivít projektu .

..-·----.---.----.--- - -1.-.-.--- ----1-.-··------ ..-----.- - ..- --..-- - - - - - -I Vzdelávanie v aktivite 1.2 I je podrobne popísané v aktivite 1.2 projektu AMV Tvorba akreditovaného vzdelávacieho

I ! programu "Aktivizujúce metódy vo výchove", je súcasl:ou projektu AMV. Navrhovaný
1 ! pocet kreditov získaných absolvovaním predmetného vzdelávania je 23 kreditovy,

I Zaciatok vzdelávania v aktivite 1.2 (2.polovica r. 2014 a r. 2015) bude nadväzoval: na

l· zakoncenie procesu akreditácie predmetného vzdelávacieho programu (1.polovica roku
: 2014). Základný casový rozpis vzdelávania v aktivite 1.2 je: 56 vyucovacích hodín

I ! realizovaných formou jedno, alebo viacdenných prezencných vzdelávaní (2 dni na úvod

I : - l den v priebehu - 4 dni na záver) v casovom rozpätí cca 3 mesiace. 48 vyucovacích

! i hodín formou dištancného vzdelávania prostredníctvom MKS v casovom rozpätí

I ! identickom sprezencným vzdelávan(m (C~c:...:.~.==~ac~:I
I "Frekventant vzdelávania"
I ,
1. .• ..__ ....• __._ __._. __1.__ .._

I "náhradník frekventanta '
I vzdelávania"

!

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
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.. Ped~IJOlJlcký 
zamestnanec" '.Iebo 
skl1ltkil .. PZ" v slovnom 

spoJenf PZ il OZ) 

.. Odbomý zame5tn~nec" 
(1lebo sk ... tkil .. OZ" 
v slovnom spojenf PZ a OZ) 

Zákon~ . 31712009 Z, z. 

.. proJekt AMVH 

-
.. Aktivity projektu AMV" 

I 

-
" RelJlon iil lny koordinátor 
ilktivft projektu" 

I 

"Odborný ildmin l str~tfvny 

pracoynlk projektu H 

-- +--
Vzde"y~n le v aktivite 1.2 

" Frekventant vzdelávania H 

- -- ---
" náhrildnlk frekventanta 
vzde"vilnla" 

I 

N,izov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove 

t l.l 
Def l n fci~ I výkl~d Jednotlivých pojm ov 

-
Je fyzická osoba, ktoroi vykonoiva peda goglckú činnost a je zamestnancom podla § l 
ods. 2 zoikona č. 31712009 Z. z .. 

- -
Je fyzlckoi osoba, ktorá vykonáva odbo rnú činnost a Je zamestnancom podla § 1 ods. 2 
zákon<l f. 317/2009 Z. z •. 

-
Zákon z 24. júna 2009 o pedagogickýc h zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene <I doplnenI niektorých zákono ". --
Noirodný projekt pod noizvom Aktivizujú ce metódy vo výchove (dlllej v skratke aj 
.AMV·). kÓd ITMS: 26 12013002S. podr obne poplsaný v Jednotlivých prnohách Zmluvy 

erejnenej v Centr,ilnom registri zmlúv. na adrese 
7&I- sk. 

o poskytnutl NFP,l. : OPV/38/2013, N 

: http;/lcrz.gov.sklindex.php710_94146 

Jednotlivé ~pecifické časti re<llizácie pr ojektu, podrobne ?ipecifikované v prílohe č.4 
Popis Aktivit Projektu, Nerejnenej v Centrálnom 

v.sk/index .php 710= 941467 &I_sk 

k Zmluve o poskytnutl NFp .. Podrobný 

registri zmluv, n<l <ldrese : http://crz.go 

Projekt AMV moi 3 samost<ltné <lktivity : 
Aktivita 1.1 
Aktivita 1.2 

Aktivita 1.3 . 
---

Interný zamestnanec Poskytovatel<l. o pr,ivnený .. v súlade so ~pecifikoiciou spolupráce 

z tejto zmluvy. dohodnu"t s Partnerom v mene Poskytovatehl a P<lrtner<l vyplýv<ljucou 

Poskytovatela v~etky podrobnosti, ter mlny a spOsob organizácie a organizačného I 
zabezpečeni<l pinenl<l vzájomných povi nnostl Poskytovatela a Partnera tak, ako ) 

vyplývajú z tejto zmluvy. Regionálny k 
.. oprávnený zastúpit v Jeho linnosti Od o_~_:_~~_~~~~:~:~::~:,~I':~:h: ;,:::!~: ::::::; ~ 
Interný zamestnanec Poskytovate1a, o pr,ivnený • v súlade so ~pecifikáciou spolupr,ice 

Poskytov<ltela <I Pilrtner<l vyplývajúcou z tejto zmluvy .. dOhodnú\ S frekventantami 
ene Poskytovatela v!etky podrobnosti, termlny 

zabezpetenia plnenia vzájomných povinnosti 
priebehom reali z,icie vzdelávania v aktivite 1.2 

pr<lcovnlk projektu Je - v prlpade potreby .. 
onálneho koordln,itora aktivit projektu. 

vzdeláv<lnla, určenými P<lrtnerom, v m 

a spOsob org<lniz,icie a organiz<lčného 
Poskytov<ltel <I <I Partner<l, súvisl<lcich s 

projektu AMV. Odborný IIdministrlltlvny 
opr,ivnený Z<lstúpit v Jeho činnosti Regi 

Je podrobne popiSOIm! v aktivite 1.2 pro jektu AMV Tvorba akreditovaného vzdelávacieho 

hove·, je súčastou projektu AMV. Navrhovaný 

predmetného vzdelávania je 23 kredito", 

olovica r. 2014 a r. 2015) bude nadväzova"t na 
etného vzdelávacieho programu (l.polovica roku 

anla v aktivite 1.2 Je: 56 vyučovacfch hodIn 

denných prezenčných vzdelávanI (2 dni na úvod 

asovom rozpät! cca 3 mesiace. 48 vyučovacfch 
prostrednlctvom MKS v časovom rozpät! 

progr<lmu .Aktivizujúce metódy vo výc 

počet kreditov zfskaných <lbsolvovanlm 
Zatl<ltok vzdel,ivanl<l v <lktlvite 1.2 (2.p 

nkonlenie procesu <lkreditácie predm 

2014). Zoikl<ldný časový rozpis vzdeláv 

realizovaných formou Jedno, alebo viac 
.. l deň v priebehu .. 4 dni na z,iver) v č 

hodfn formou di?itančného vzdel,ivanla 

identickom sprezenčným vzdelávanfm (cca 3 mesiace). 
---

Pedagogický zamestnanec a/alebo odb orný zamestnanec Partnera. ktorY bude urlený 

el,ivanle v aktivite 1.2 predmetn~ho projektu. Partnerom <I vyslaný Partnerom na vzd 

Jnýpedagogický zamestnanec a/alebo o 

určený Partnerom a vyslaný Partnerom 

dborný zamestnanec Partnera, ktorý bude 

na vzdeloivanie namiesto pôvodného 
frekvenlanta vzdelávania a to spôsobo m urleným touto zmluvou. 

Kód ITMS; 26120130025 
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I Štyri samostatné odborné analýzy. ktorých úlohou je najmä zmapovanie východiskovej

! situácie a následné naformulovanie návrhov krátkodobých. strednodobých

I a dlhodobých ciel ov v definovaných výchovných oblastiach: Mediálna výchova, Etickávýchova. Dopravná výchova a Zdravotná výchova. Frekventanti vzdelávania v aktivite

\. 1.2 sú zároven respondentami prieskumov vykonávaných v rámci realizácie týchtoodborných analýz povereným; realizátormi týchto odborných analýz.
f-· -- - - - -.- - _.. -

i Tretia, právnická osoba mimo Poskytova tel a a Partnera, vybraná Poskytovatel om
I v procese verejného obstarávania a následne poverená Poskytovatel om realizáciou

I odborných analýz v zmysle pokynov a pre potreby Poskytovatela, v súlade s projektom
i AMV .

•..L __ .!

I Interní. alebo externý zamestnanec Realizátora odbornej analýzy, disponujúci

príslušným poverením Realizátora odbornej analýzy, verifikovaným Poskytovatelom.

Spoluprácu s Partnerom urcenými frekventantami vzdelávania, spocívajúcu vo vyplnení

, anketových dotazníkov, si organizacne a termínovo zabezpecuje samostatne .
.. l ·· .

i Komplexná hmotná pomôcka, ktorá bude slúžít na nácvik edukacných postupovI získaných v rámci vzdelávania frekventantov s dôrazom na "Aktivizujúce metódy
I vzdelávania" a ich overenie v praxi obsahujúca: výberovú filmotéku, tlacenú brožúru

! a IDP (Interaktívne Digitálne Pomôcky), ktorými sú špeciálne audiovizuálne obsahy -

I pomôcky pre PZ a/alebo OZ - umiestnené na digitálnych nosicoch, primárne urcené na
prácu s interaktívnymi tabulami, digitálnymi zariadeniami s kontaktným display
a štandardnými multimediálnymi Pc.

l······· " .
! Špeciálny uzavretý komunikacný systém projektu AMV. pozostávajúci z 2

videokonferencných stredísk, 27 satelitných stredísk a 7 500 individuálnych.

kódovaných prístupov (koncových bodov MKS) umožnujúcich využívanie MKS. Pre

plnohodnotné zapojenie sa do vzdelávania v aktivite 1.2 je nevyhnutné, aby

frekventant vzdelávania disponoval vlastným / 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) Pozn.: prípadná technická nespôsobilost Partnera
I zabezpecít túto podmienku bude riešená individuálne. K pripojeniu do MKS cez koncový

I bod nebude požadovaná nadštandardná rýchlost internetového pripojenia ani žiadne

I dalšie hardvérové a softvérové vybavenie pocítacov/notebook-ov frekventantov

i vzdelávania.+-.--.-.---.- ..- --- --.--- --+..---------..'1"-.---.-"'-- ..-- ..- ..- .- - - --- ..-.- - ..-- --.- ,,-.- --..
Ilhned. najneskôr do 3 pracovných dní.

.......•. J ..

r..-·-·- .. Koucing
I
!

II
I

!
I .._

''''KOUC ..--,,--.-~- __o

I
I
I
í

i

I
;.
I Odborné analýzy

!I
!
I
i
i!
!
t ··~_ -- _ ~.

! Realizátor odbornej analýzy
!
,,
i
I
I

I
I , ,
I Pracovni k realizatora
I odbornej analýzy
i

I
r

I Edukacný balícek (EB)
!
i

I

I

j ...

I Moderný komunikacný

I systém (MKS)
i
i

I

I

!
I

"bez zbytocného odkladu"
L _ __ " .._ _...•..•...._.._ _.

[-~~borné sprevá~:~"~;: fr:~~:~;~"n~ov ~z~eláv;~ia po ~k:ncení~zd~lávania v"aktivite
I 1.2 v období zavádzania získaných poznatkov a podporných materiálov do reálnej
j praxe PZ a OZ na svojich kmenových pracoviskách. Proces koucingu za stranu

! Poskytovatel a organizacne zastrešujú Regionálni koordinátori aktivít projektu vo vztahu

I k Partnerovi a Odborní administratívni pracovníci projektu vo vztahu k pozorovaným.I
I Partnerom urceným, frekventantom vzdelávania.
1__ -- --------- _ ..• _ __ .. _ ._ .....• _ __ __ . ~ __ . __ .. _ _ _ ..

I Odborne spôsobilý lektor vzdelávania v aktivite 1.2. ktorý sa po skoncení vzdelávaniastáva, na urcené obdobie, individuálnym koucom pre frekventanta vzdelávania. ktorý

I vzdelávanie v aktivite 1.2 absolvoval. Kouc sprevádza frekventanta vzdelávania vo
I vzájomne dohodnutých termínoch a edukacných procesoch a to bud formou osobného

í koucingu, alebo koucingu prostredníctvom MKS. Ich prácu organizacne zastrešujú!
I Regionáln; koordinátori aktivít projektu.

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove
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[ KoučIng 

Kouč 

Odborné analýly 

Realizátor odbornej analýzy 

Pracovník reallz'tor. 

odbornej analÝly 

I Eduk .. Čný b .. líček (EB) 

I Moderný komunikačný 
systém (MKS) 

I Odborné sprevádzanie frekventantov vzdelávania po ukončenI vzdelávani~ v aktivite 

1.2 v obdobi zavádz~ni~ zlsk~ných poznatkOV a podporných m~terlálov do reálnej 
praxI! PZ a OZ na svojich kmeňových pracoviSkách. Proces koučinIIU za stranu 

Poskytovatel ~ organiza~ne zastre~uJú Regionálni koordinátori aktivIt projektu vo vzlahu 
k Partnerovi a Odbornl admlnlstratlvni pracovnicl projektu vo vitahu k pozorovaným, 
Partnerom určeným, frekventantom vzdelávania. 

I Odborne spôsobilý lektor vzdelávania v aktivite 1.2, ktorý sa po skončeni vzdelávania 
stáva, na určené obdobie, Individuálnym koučom pre freleventanta vzdelávania, ktorý 
vzdelávanie v aktivite 1.2 absolvoval. Kouč sprevádza frekventanta vzdelávania vo 

vzájomne dohodnutých termInoch a edukačných procesoch a to bud formou osobného 
koučingu, alebo koučingu prostrednfctvom MKS. Ich prácu organizačne zastre!ujú 
Regionálni koordinátori aktivIt projektu. 

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

a dlhodobých clelov v definovaných výchovných oblastiach: Mediálna výchova, Etická 
výchova, Dopravná výchova a Zdravotná výchova. Frekventanti vzdelávania v aktivite 

1.2 sú zároveň respondentarni prieskumov vykonávaných v rámci realizácie týchto 
odborných analýz poverenými realizátormi týchto odborných analýz. 

I Tretia, právnická osoba mimo Poskytovatela a Partnera, vybraná Poskytovatelom 

v procese verejného obstarávania a následne poverená Poskytovatel om realizáciou 
odborných analýz v zmysle pOkynov a pre potreby Poskytovatela, v súlade s projektom 
AMV. 

Internl, alebo externý zamestnanec Realizátora odbornej analýzy, dlsponuJúci 

prfslu~ným poverenlm Realizátora Odbornej analýzy, verifikovaným Poskytovatelom. 
Spoluprácu 5 Partnerom určenými frekventantami vzdelávania, spočívajúcu vo vyplnení 

anketových dotaznllcov, si organizačne a termInovo zalrezpeluje samostatne. 

Komplexná hmotná pomôcka. ktorá bude slúžit na nácvik edukačných postupov 

ziskaných v rámci vzdelávania frekventantov s dOrazom na "AktivizujúCI! metódy 

vzdelávania" a ich overenie v praxi obsahujúca: výberovú filmotéku, tlačenú brožúru 
a !DP (InteraktIvne Dillitálne Pomôcky). ktorými sú špeciálne audiovizuálne obsahy

pomOcky pre PZ afalebo OZ - umiestnené na digitálnych noSičoch, primárne určené na 
prácu s interaktlvnymi tabulami, digitálnymi zariadeniami s kontaktným display 

a ~tandardnými multimediálnymi Pc. 

Speciálny uzavretý komunikačný systém projektu AMV, pozostávajúci z 2 

videokonferenčných strediSk. 27 satelitných strediSk a 7 SOO individuálnych. 
kódovaných prIstupov (koncových bodov MKS) umožňujúcich využivanie MKS. Pre 

plnohodnotné zapojenie sa do vzdelávania v aktivite 1.2 je nevyhnutné, aby 
frekventant vzdelávania disponoval vlastným f resp. Partnerom pOSkytnutým stolným 

p~ítačomfnotebOOk-Om, s možnoslou pripojenia na internet a s možnoslou prijímania 

a odosielania obrazu il zvUkU ( t. j.: Zabudované/externé: 
web. kamerafreproduktoryfmikrotón) Pozn.: prlpadná technická nespOsobilosl Partnera 

zilbezpelit túto podmienku bude riešená individuálne. K pripojeniu do MKS cez koncový 

bod nebude požadovaná nad~tandardná rýchlost internetového pripojenia ani žiadne 
Clal!ie hardvérové a softvérové vybavenie polftalovfnotebook'OV frekventantov 

vzdelávania, 

~ bez zbytočného Odklildu " IhneCl, najneskôr do 3 prilcovných dnI. 
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3.2.2.2

CI. II

Predmet Zmluvy

2.1. 2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práva povinností Zmluvných strán, ktoré im vzniknú v súvislosti so zapojením

sa Partnera do realizácie Národného projektu "Aktivizujúce metódy vo výchove" (dalej v texte aj "Projekt AMV").

2.2. 2.2. Predmetom tejto zmluvy je najmä povinnosl: Partnera urcit z radov svojich zamestnancov a vysla1: na vzdelávanie v aktivite

1.2 Projektu AMV príslušný pocet Pedagogických alebo Odborných zamestnancov (dalej v texte aj "PZ a OZ") a dostá1: si svojim

záväzkom voci Poskytovatelovi v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy.

2.3. 2.3. Predmetom tejto zmluvy je dalej povinnosl: Poskytovatela umožnit a zabezpecit absolvovanie vzdelávania v aktivite 1.2
Partnerom urceným Pedagogickým alebo Odborným zamestnancom (dalej v texte aj " PZ a OZ") a splnit si svoje záväzky voci

Partnerovi v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy.

CI. III

Rozsah spolupráce

3.1. Skola/školské zariadenie uvedené Partnerom v bode 3. preambuly tejto zmluvy sa realizácie Projektu AMV zúcastní
v castiach:

3.1.1. Vzdelávanie v aktivite 1.2 projektu AMV.

3.1.2. Koucing frekventantov vzdelávania v ich profesionálnej praxi po ukoncení vzdelávania v aktivite 1.2 projektu AMV.

3.1.3. Spolupráca frekventantov vzdelávania na realizácii odborných analýz 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:

3.2.1. Vzdelávanie v aktivite 1.2 projektu AMV, vrátane zabezpecenia ubytovania a stravy pocas viacdenných prezencných

vzdelávaní, pre Partnerom urcených frekventantov vzdelávania v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy.

3.2.2. Odborno - technicképomôcky a podporu v nasledujúcom rozsahu:

3.2.2.1 Edukacné balícky v pocte rovnakom, ako je pocet frekventantov vzdelávania urcených a vyslaných na
vzdelávanie v aktivite 1.2 Partnerom.

Kódované, individuálne prístupy do MKS a možnosl: využíval MKS pre všetkých frekventantov vzdelávania

urcených a vyslaných na vzdelávanie v aktivite 1.2 Partnerom.

3.2.3. Odborné konzultácie a príslušné materiály súvisiace s povinnou propagáciou a publicitou Projektu AMV v zmysle

príslušných ustanovení Prírucky pre prijímatel a NFP, ktorou je realizácia projektu viazaná.

CI. IV

Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1. 4.1. Práva a povinnosti Poskytovatel'a

4.1.1. Poskytova tel zabezpecí realizáciu vzdelávania v aktivite 1.2 v súlade so zazmluvneným podrobným popisom aktivít

projektu AMV a umožní frekventantom vzdelávania, urceným a vyslaným Partnerom, zúcastnit sa na nom.

4.1.2. Poskytovatel bude informoval: 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 samostatným informacným e-mailom urceným pre frekventantov vzdelávania, ktorý Poskytovatel v kópií odošle aj

na urcený, kontaktný e-mail Partnera, minimálne 15 dní pred zaciatkom príslušnej casti vzdelávania v aktivite 1.2. Je

výlucným právom Poskytovatel a urcoval termíny a miesta realizácie vzdelávania v aktivite 1.2 v rámci celej realizácie

Projektu AMV a v rámci celého územia Slovenska.

4.1.3. Poskytovatel zabezpecí odborne spôsobilých lektorov vzdelávania v aktivite 1.2 a ich osobnú úcas'\: na prezencných

i dištancných hodinách vzdelávania, ako aj na príslušnom rozsahu koucingu v zmysle podrobného popisu aktivít projektu.

4.1.4. Poskytovatel zabezpecí ubytovanie a stravovanie frekventantov vzdelávania pocas viacdenných prezencných vzdelávaní

v miestach urcených Poskytovatelom, v štandarde: 3 hviezdickové ubytovacie zariadenie, dvojpostelové izby, plná

penzia.

4.1.5. Poskytova tel bude informoval: Partnera o presných termínoch aktivít projektu realizovaných v rámci edukacných procesov

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

školy/školského zariadenia mimo štandardných edukacných procesov (t. j. Koucing, Zber údajov pre odborné analýzy)

v dostatocnom casovom predstihu - t. j. minimálne 7 dní pred ich uskutocnením a to formou e-mail avíza odoslaného na

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

Regionálnym koordinátorom aktivít projektu.
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él. II 
Predmet Zmluvy 

2.1. 2. 1. Predmetom tejto zmluvy Je úprava vz'Jomných práva povmnostl ZmlUlIflých strán. ktor!!, Im vzniknú lf súvislosti so zapojenfm 
sa Partnera do realizácie Národného projektu .AktivizuJúce metódy vo výchove" (dalej lf texte aj .Projekt AMV"). 

2.2. 2.2. Predmetom tejto zmluvy Je najmä povinnosl Partnera ultlt z radov svojich zamestnancov II vyslal na vzdelávanie v aktivite 
1.2 Projektu AMV prfsh.l~ný pOCet Pedagogických alebo Odborných zamestnancov (dalej v texte aj .PZ II OZ") a dostál sl svojim 
dvizkom \/ocl Poskytovatelovi lf zmysle prfslulných ustaoovenf ttlto zmluvy. 

2.3. 2.3. Predmetom tejto zmluvy je dalej povinnost Poskytovalela umožnil a zabezpeCit absolvovanie vzdelávania II aktiVite 1.2 
Partnerom urleným Pedagogickým alebo Odbomym zamestniJncom (dalej II texte aj • PZ II aZM

) a splnil sl svoje záväzky voli 
Pllrtnerovl v zmysle prfslu!ných ustanoveni tejto zmluvy. 

CI. 11/ 

Rouah spolupl"áce 

3.1. Skohl/!kolské nrladenle uvedené Partnerom v bode 3. pr.llmbuly tejto :tmluvy sa realideie Projektu AMV zúhstnf 
vlasthlch ; 

3.1.1. VzdelávanIe v aktivite 1.2 projektu AMV. 

3.1.2. Kou~ing frekventantov vzdelávania v ich profesionálnej praxi po ukon~enl vzdelávania v aktivite 1.2 proj!'!ktu AMV. 

3.1.3. SpOlupráCI! fr!'!kv!'!nt"ntov VZdelávani" n" re"lizácll odborných analýz v rámCI projektu AMV. 

1 .2 . Poskytovllter Partnerovi· v ramel účasti !koly/Jkolského zariadenia. uvedeného v bode l . preambuly tejto zmluvy. 

na projekt. AMV · poskytne: 

3.2.1. Vzdel-ivanle v aktiVite l.2 ","ojektu AMV. vr-i tane zabezpe~enla ubytovania a stravy počas viacdenných prezenčných 
vzdelávani. pre Partnerom určených frekventantov \Il:del-ivanlll v zmysle prfslu~ných ustanoveni tejto Zmluvy. 

3.2.2. Odborno· technicképomOclcy a podporu v nasledujúcom rozsahu; 

3.2.2.1 

3.2.2.2 

Eduka~né ball~ky v pOCte rovnakom. ako je počet frekventantov vzdelivania u rčených a vyslaných nll 

vzdel-ivanle v aktivit!'! l.2 Partnerom. 

KÓdované. Individu-ilne prístupy do MKS a možnost vyu21vat MKS p.re v~etkých frekventantov vzdel-ivanla 

určených a vysl"nýCh na vzdel-iv"nle v aktivite 1.2 Partnerom. 

3.2.3. Odborné konzultácie a prfslu!né m"teri-ily súvisiace s povinnou propag-iciou a publicitou Projektu AMV v zmysle 

prislu~ných ustanovení Príručky pre prijimatela NFP. ktorou je realizácia projektu viazaná. 

CI. IV 
pr;íva a povinnosti Zmluvných stnin 

4.1. 4.1. Pr'vlI II povinnosti Poskytovatera 

4.1. 1. Poskytovatelzabezpeči realizáciu vzdelávania v aktivite 1.2 v súlade so llIzmluvneným podrobným popisom aktivit 

projektu AMV a umožni frekventantom vzdel-ivanla, Uf~eným II vyslaným Partnerom. zúčastnil sa na ňom . 

4.1.2. Poskytovatel bude Informoval. Partnerll II zároveň !kolu/~kolské Zllrllldenle, uvedené v bode 3. preambuly tejto zmluvy. 
o presných terminoch a miestach priebehu vzdel-ivania v aktivite 1.2 v dostatočnom časovom predstihu M minimálne 30 

dni pred zlllllltkom prfslu~nej ~asti vzdelávania v aktivite 1.2 a to prostrednlctvom samostatnej webstránky projektu AMV 
a tld samostatným informa~ným e·mailom určeným pre frekventantov vzdel-ivanla. ktorý Poskytovatel v kópii odo~le aj 

na určený, kontaktný e·mail Partnera, minimálne 15 dni pred zaliatkom prisl u~nej lasti vzdelávania v aktivite 1.2. Je 

výlučným právom Poskytovatela určoval. termlny a miestlI realizácie vzdel-ivanla v aktiVite 1.2 v rámci celej relllizácle 

Projektu AMV a v rámCi celého územia Slovenska. 

4.1.3. Poskytovalei zabezpeči odborne spôsobilých lektorov vzdelávania v aktivite L2 II Ich osobnú účast na prezenčných 

i di!taniných hodinách vzdelávania. ako aj na prlslu~nom rozsahu kouči~u v zmysle podrobného popisu aktivit projektu. 

4.1.4. Poskytovatel zabezpetl ubytovanie a strIIvovanie frekventllntov vzdelávllnla počas vlllcdenných prezenčných vzdel-ivanl 
v miestach určených Poskytovatelom. v !tandarde: 3 hviezdičkové ubytovacie zarilldenie. dvojpastelové izby. plná 

penzia. 

4.1.5. Poskytovlltel bude informovlIl. Partnera o presných terminoch akllvrt projektu rellhzovaných v rámci edukll~ných procesov 
preblehlljúclch na pôde ~koly/~kolského zariadenia uvedeného v bude 3. preambuly tejto ~mluvy. resp. na pôde tejto 

~koly/~kolského zariadenia mimo ~tllndardných edukllčných procesov (I. j. Koučina. Zber údlljov pre odbomé anlllýzy) 

v dostatocnom časovom predstihu - t. J. minlm-ilne 7 dni pred Ich uskutocnenlm a to formou e·mail avlza odoslanéhO na 
kontaktný e·mail Partnera a zároveň na ~kolu/~kolské ~ariadenje. uvedené v bode 3. preambuly tejto zmluvy. prlslu~ným 
Reglon-ilnym koord inátorom aktivit proj!'!ktu. 
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4.1.6. Poskytova tel dodá a odovzdá Partnerovi odborno-technické pomôcky podl a Cl. III.tejto 4.1.6. zmluvy v termínoch
vyplývajúcich zo zazmluvnenej verzie Projektu AMV, v súlade s casovým harmonogramom realizácie Projektu AMV, podla

nasledujúceho: Edukacné balícky - v rámci záverecného štvordnového prezencného vzdelávania v aktivite 1.2.
Individuálne kódy pre vstup do MKS - bezodkladne po spustení riadnej prevádzky MKS, najneskôr 30 dní pred zaciatkom

vzdelávania v aktivite 1.2. Edukacné balícky budú Partnerovi odovzdané na základe preberacieho protokolu,

prostredníctvom frekventantov vzdelávania, urcených a vyslaných na vzdelávanie Partnerom.

4.1.7. Poskytovatel zabezpecí zverejnenie informácie o zapojení sa Partnera 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,

pokia1-takéto informácie budú súcas'tou realizovanej propagácie a publicity projektu.

4.1.8. Poskytova tel sa zaväzuje bezodkladne informova't Partnera o všetkých skutocnostiach, ktoré môžu ma't vplyv na lehoty

a rozsah aktivít urcených v Projekte.

4.2. 4.2. Práva a povinnosti 4.2. Partnera

4.2.1. Partner sa zaväzuje predložit Poskytovatelovi v lehote do 7 pracovných dní od nadobudnutia úcinnosti tejto zmluvy

Zoznam technicky spôsobilých frekventantov vzdelávania urcených Partnerom na vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV,

ktorý bude obsahovar osobné údaje frekventantov vzdelávania, súhlas frekventantov vzdelávania s poskytnutím ich

osobných údajov pre úcely Projektu AMV ako aj súhlas frekventantov vzdelávania s ich zapojením do Projektu AMV.

Technicky spôsobilým frekventantom vzdelávania sa pritom rozumie frekventant vzdelávania, ktorý disponuje vlastným

/resp. Partnerom poskytnutým stolným pocítacom/notebook-om, s možnosrou pripojenia na internet a s možnos'tou
prijímania a odosielania obrazu a zvuku (t. j: Zabudované/externé: web. kamera /reproduktory /mikrofón).

4.2.2. Partner sa zaväzuje umožnit frekventantom vzdelávania úcas't na vzdelávaní v aktivite 1.2 Projektu AMV na miestach

a termínoch urcených Poskytova tel om, o ktorých bude informovaný v zmysle ustanovenia 4.1.2. tejto zmluvy a vysla't ich
na toto vzdelávanie.

4.2.3. V prípade akýchkolvek personálnych zmien týkajúcich sa Frekventantov vzdelávania (skoncenie / dlhodobé prerušenie

pracovného pomeru a pod.) sa Partner zaväzuje bez zbytocného odkladu písomne o týchto zmenách informoval:

Poskytovatel a a to prostredníctvom e-mailu na adresu príslušného Regionálneho koordinátora aktivít projektu a v kópií na

uvedený kontaktný e-mail Poskytovatel a. Súcasne Partner zabezpecí. aby povinnosti odstupujúceho Frekventanta

vzdelávania, týkajúce sa Projektu AMV. kvalifikovane prebral iný technicky spôsobilý frekventant vzdelávania urcený

Partnerom - tzv. Náhradník frekventanta vzdelávania. Náhradník navrhnutý Partnerom sa stane Frekventantom

vzdelávania až po jeho schválení Poskytova tel om. Udaje Náhradníka frekventanta vzdelávania. vrátane jeho súhlasu

s poskytnutím jeho osobných údajov pre úcely Projektu AMV ako aj súhlasu s jeho zapojením do Projektu AMV, je Partner

povinný predložit Poskytovatel ovi bez zbytocného odkladu.

4.2.4. Partner svojim podpisom na tejto zmluve udel uje generálny súhlas so vstupom koucov a pracovníkov realizátorov

odborných analýz projektu AMV do priestorov školy / školského zariadenia uvedeného v bode 3. preambuly tejto zmluvy,

vrátane súhlasu s ich vstupom pocas edukacného procesu, za úcelom výkonu cinností súvisiacich s realizáciou Projektu
AMV v castiach: evaluácia, odborné analýzy a koucing frekventantov vzdelávania v aktivite 1.2. v termínoch oznámených

Partnerovi podla ustanovenia 4.1.5. tejto zmluvy.

4.2.5. Partner sa zaväzuje, že v súvislosti s realizáciou projektu AMV umožní prípadný výkon 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 frekventantov vzdelávania, poskytnú't Poskytovatel ovi plnú súcinnos't

pri realizácii Projektu v casti: odborné analýzy a koucing frekventantov vzdelávania v aktivite 1.2. podl a zazmluvneného

podrobného popisu jednotlivých aktivít projektu.

4.2.7. Partner sa zaväzuje riadit sa pokynmi Poskytovatel a súvisiacimi s povinnou propagáciou a publicitou Projektu AMV

v zmysle príslušných ustanovení Prírucky pre prijímatel a NFP, ktorou je realizácia projektu viazaná.

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

Strana 5 z 7

KódITMS: 26120130025

, 

4.1.6. Poskytovat!!l dodá il odovzdá Partnerovi odborno-technické pomOcky podla CI. HI. tejto 4.1.6. zmluvy v terminoch 
vyplývajúcich zo z3zmluv"ene) verzie Projektu AM". v súlade s časovým harmonogramom realizácie Projektu AMV, podla 

nasledujúceho: Edukačné balíčky - v rámci l.!iverečného ~tvordňo\lého prezenčného vzdelávania v aktivite 1.2. 

Individuálne kódy pre vstup do MK5 - bezodkladne po spustenf riadnej prevádzky MKS. najneskôr 30 dnI pred lilltiaU:om 

Vldelávanla v aktivite 1.2. Edukalné baUlky budú Partnerovi ooovzdané na z;!iklade preberacleho protokolu. 
prostrednlctvorn frekventantov vzdelávaniao, určených il vyslaných na vzdelávanie Partnerom. 

4.1.7. Poskytovatel ziilbezpečr zverejnenie informácie o zapojeni Sil Partner<l do re<llizácie Projektu AMV n<l webstránke projektu 

AMV, v rámci MKS a v rámci Informovania verejnosti o aktivitách projektu AMV na úrovni lokálnych a regionálnych médii, 
pokial takéto informácie budú súlasl:ou realizovanej propagácie a publicity projektu. 

4.1.8. Poskytovatel sa zaväzuje bezodkl<ldne informOV<lt Partnera o v~etkých skutolnostiach. ktoré mMu mal: vplyv na h!hoty 
a rozsah aktivit urlených v Projekte. 

4 .2. 4 ,2 , pr4iva a povinnost i 4 . 2 . Partne ra 

4.2.1. Partner sa zaväzuje predl02il Poskytovatelovi v lehote do 7 pr<lcovných dni od nadobudnutia ú~innosti tejto zmluV)' 
Zoznam technicky spôsobilých frekventantov vzdelávania určených Partnerom na vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV. 

ktorý bude obsahoval osobné údaje frekventantov vzdelávania, súhlas frekventantov vzdelávania s poskytnutfm Ich 
osobných údajov pre ú<"ely Projektu AMV ako aj súhlas frekventantov vzdelávania s ich Z<lpojenfm do Projektu AMV. 

Technicky spôsobilým frekventantom vzdelávania sa pritom rozumie frekventant vzdelávania. ktorý disponuje vlastným 
/resp. Paortnerom poskytnutým stolným počftaČom/notebook·om. s možnoslou pripojeniao nao internet a s m02nosl:ou 

prijlmaniao a odosiel<lnia obrazu a zvuku (t. J: Zaobudované/externé: web. kamera /reproduktory /mikrofÓn). 

4.2.2. Partner sao zaväzuje um02nil frekvent<lntom vzdelávaonia úlasl na vzdelávanf v aktivite 1.2 Projektu AMV na miestaoch 
a term(noch určenych Poskytovaotelom. o ktorých bude informova ny v zmysle ustanovenia 4.1.2. tejto zmluvy ao V)'slal Ich 

na toto vzdelávanie. 

4.2.3. V pripade <lKYchkolvek personálnych zmien týkajúcich sa Frelo:ventantov vzdelávania (Skončenie I dlhodobé preru~enie 

pr<lcovného pomeru a pod.) sa Partner zaväzuje bez zbytolného odkladu plsomne o ty.chto zmenách informoval: 

Poskytovatela a to prostrednlctvom I!-mailu na adresu prfslušného Rl!gionálneho koordinátora aktivit projektu a v kópii na 

uvedeny kontaktny e-mail Poskytovatela. Súlasne Partner zabezpečI. aby povinnosti odstupujúceho Frekventanta 
vzdelávania, týkajúce sa Projektu AMV, kvalifikovane prebral iny technicky spôsobilý frekventant vzdelávania urlený 

Partnerom _ tzv. Náhrlldnlk frekvent<lnta vzdelávania . Náhradnfk navrhnuty Partnerom sa stane Frekventantom 

vzdelávania a2 po jeho schváleni Poskytovatelom. Údllje Náhradnfka frekventanta vzdelávllnia. vrátllne jeho súhlasu 

s poskytnutím Jeho osobnych úd<ljov pre účely Projektu AMV aoko aj súhlasu s jeho zapojenim do Projektu AMV, je Partner 

povinný predložit Poskytovatelovi bez zbytolného odkladu. 

4.2.4. Partner svojim podpisom na tejto zmluve udel uje generálny súhlas so vstupom koulov a pracovnikov realizátorov 
odborných analyz projektu AMV do priestorov ~koly I ~kolského zariadenia uvedenéhO v bode 3. preambuly tejto zmluvy. 
vrátane súhlasu s ich vstupom polas edukačného procesu, za účelom vykonu činností súvisiacich s realizáciou Projektu 

AMV v častiach: evaluácia. odborné analYzy a koučing frekventantov vzdelávania v aktivite 1.2. v termínoch oznámenych 

Partnerovi podla ustanoveni<l 4.1.5. tejto zmluvy. 

4.2.5. Partner sa zaväzuje. že v súvislosti s realizáciou projektu AMV um02nf prfpadny výkon kontroly/auditu plnenia tejto zmluvy 

zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle prfslu~ných právnych predpisov SR ao EU, a v zmysle tejto 

zmluV)'. 

4.2.6. Partner sa zaväzuje, prostrednfctvom nfm určených frekventantov vzdelávania. poskytnúl Poskytovatelovi plnú súčinnosl: 

pri realizácii Projektu v časti: odborné analýzy a koučing frekventantov vzdelávania v aktivite 1.2. podla uzmluvneného 

podrobného popisu jednotlivých aktlvft projektu. 

4.2.7. Partner sa zaväzuje riadil sa pokynmi Poskytovatel a súvisiacimi s povinnou propagáciou a publicitou Projektu AMV 

v zmysle prfslu~ných ustanoveni Prfručky pre prijimatela NFP. ktorou je realizácia projektu viazaná. 

Názov projektu: Aktivlzujúce metódy vo výchove Kód ITMS: 26120130025 

Stranao 5 z 7 



él. V

Trvanie 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 skoncí\: 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

vyplývajúce z tejto zmluvy a to aj napriek písomnému upozorneniu na porušovanie, ktoré bude obsahovat aj poucenie
o možnosti odstúpenia od zmluvy.

él. VI

Zodpovednostza~kodu

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinú\: maximálne úsilie na predchádzanie škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd.

6.2. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorní\: druhú Zmluvnú stranu bez zbytocného odkladu na vzniknuté okolnosti. vylucujúce

zodpovednost, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinút maximálne úsilie na odvrátenie a

prekonanie akýchkolvek okolností brániacich riadnemu plneniu tejto Zmluvy.

6.3. V prípade, že Partner nezabezpecí náhradníka za Frekventanta, tak ako táto jeho povinnost vyplýva z Clánku IV., ustanovenia 4.2.3

tejto zmluvy, je povinný v plnej výške uhradí\: Poskytovatel ovi náklady, ktoré Poskytova tel preukázatel ne vynaložil na vzdelávanie
pôvodného frekventanta, vrátane neoprávnených výdavkov, ktoré preukázatel ne vzniknú v tejto súvislosti Poskytova tel ovi.

6.4. 6.4. Poskytova tel má nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne, v prípade že:

6.4.1. Poskytovatelovi - v dôsledku porušenia povinností zo strany Frekventantov vzdelávania ako aj Partnera - preukázatelne

vzniknú neoprávnené výdavky. Tieto je Partner povinný v plnej VýŠke uhradí\: Poskytovatelovi bez dalšej možnosti túto

povinnost rozporovat.

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 Poskytovatela,

prípadne na majetku tretích osôb s ktorými je Poskytovatel v zmluvnom vztahu.

CI. VII
Záverecné ustanovenia

7.1. Táto Zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s nou, sa riadia Obchodným

zákonníkom platným na území SR.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet spolupráce a úcast na projekte uvedené v tejto zmluve môžu, ale nemusia, by'\:zmluvnými

stranami v priebehu trvania tejto zmluvy rozšírené o dalšie možnosti spolupráce na projekte AMV a úcasti na projekte AMV
vyplývajúce z projektu AMV. Každé takéto rozšírenie musí byt upravené samostatným, riadne ocíslovaným a podpísaným

Dodatkom k tejto zmluve.

Takýmito možnostami rozšírenia spolupráce sa rozumie najmä:

al Poskytnutie Interaktívnej tabule a projektora za podmienok a okolností stanovených zazmluvneným podrobným popisom aktivít

projektu AMV (celkový pocet takto poskytnutých IT v rámci projektu AMV je 1350),
bl prenájom priestorov Partnera za úcelom realizácie prezencných cast( 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 1.1 a 1.2 pocas celého trvania projektu,

resp. kombinácia týchto možností.

7.3. Túto Zmluvu je možné dalej meni\: a dopfnat len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme císlovaných dodatkov tejto Zmluvy,

podpísaných oprávnenými zástupcami.
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• 

él. V 
Trvanie. ukonlenie Zmluvy 

5.1. T.na Zmluva nadobuda platnost dňom Jej podpisu Zmluvnyml stranami II ú~lnnos't dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

5.2. Táto Zmluva Sil uzatv.ira na dobu ur~ltú. II to na dobu realizácie projektu. 

5.3. Túto zmluvu mo:lno skonfit pred uply"utlm doby: 

5.3.1. dohodO\! zmluvných strán 

5.3.2. jednostri!lnným odstúpenfm lO straony POSkytovilltel. II pripade, že Partner opakovane poru~uje svoje povinnosti 
vypl'ivajúce z tejto zmluvy iii to IIJ napriek prsomnému upozorneniu na poru~ovllnle. ktoré bude obsahOYi!ll aj poučenie 
o mo:lnostl odstupenia od zmluvy. 

él. VI 

Zodpovednost' za Ikadu 

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinú'- maximálne úsilie na predchádzanie ~kodám a nót mlnimlllizáclu vzniknutých ~kôd. 

6.2. Zmluyné strany sa zaväzujú upozornil druhu Zmluynu stranu bez zbytotného odkladu na yznlknuté okolnosti. vylučujUce 
zodpovednos\. br~niace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluyné strany sa. uväzujú vyvinul: ma.ximálne úsilie na odvrátenie a. 

prekonanie ilkýchkol yek okolnosti brcinladch riadnemu plneniu tejto Zmluvy. 

6.3. V pripade. fe Partner nezabezpetl ncihradnl\ca za Frekventanta. tak ako t~to Jeho povinnosl: vyplýva z <:Unku IV .• ustanovenia 4.2.3 
tejto zmluvy. je povinný v plnej vý~ke uhradil Poskytovatelovi náklady. ktoré Poskytoyatel preukázatelne vynaložil na vzdelávanie 
p6yodného frekventanta. vrátane neoprávnených výdavkov. ktoré preukázatel ne vzniknú v tejto súvislosti Poskytovatelolfi. 

6.4. 6.4. PoskytoYatel má nárok na náhradu !kody. 1ctor~ mu vznikne. y pripade že: 

6.4.1 . Poskytovatelovl- v dOsledku poru~enla poYlnnostl zo strany Frekyentantov vzdelávania alco aj Partnera - preukázatelne 
vzniknu neopr~vnené výdavky. Tieto je Partner povinný v plnej vý~ke uhradit Poskytovatelovi bez élal~ej možnosti tuto 
povinnosl: rozporoval:. 

6.4.2. Pôlrtner sa dopustI akéhokolvek konania alebo zanedbanlôl svojej povinnosti. prIpOIdne zanedbania a konania zo strôlny nfm 

určených frekventantov VZdelávania ol ZôlmestnOlncov POlrtnera. ktoré by spôsobilo Ikodu na majetku Poskytovôltela. 
prIpOIdne na majetku tretIch os6b s ktorými je Poskytovatel v zmluvnom vztahu. 

CL VII 

záverečné ustanovenia 

7.1. nto Zmluva. ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v sulfislosti s 1101.1. sa riadia Obchodným 
dkonnl\com platným na uzemf SR. 

7.2. Zmluvné strany sa dohodli. že predmet spolupráce a účasl: na projekte uvedené v tejto zmluve m6žu, ale nemusia. byl zmluvnými 
stranami v priebehu trvania tejto zmluvy roz~lrené o élal~ie možnosti 5polupr~ce na projekte AMV a účasti na projekte AMV 

vyplývajúce z projektu AMV. Každé takéto roz~frenie musi byl upravené samostatným. riôldne otfslovaným a poclpfSôlným 
DodOItkom k tejto zmluve. 
Takýmito možnoshml roz~lrenla spoluprcice sa rozumie najmi: 

al Poskytnutie Interaktivnej tabule a projektora za podmienok a okolnosti stanovených zazmluvneným pOdrobným popisom aktivit 
projektu AMV (celkový potet takto poskytnutých iT v r~mcl projektu AMV je 1350). 
bI prenájom priestorov Partnerôl ZOl utelom realizácie prezenčných čôlstf vzdeláyanla v aktlylte 1.2 projelo:tu - ad·hoc prenájmy, 

CI prenájom priestorov Partnera za učelom umiestnenia satelitného strediska MKS pre potreby realizác ie dinantm!ho vzdeláyania 
v aktivitách 1.1 II 1.2 polas celého trvania projektu, 

resp. kombinácia týchto možnosti. 

7.3. Túto Zmluvu je mofné dalej menit a doprňal: len plsomnou dohodou Zmluvných strán YO forme tfslovaných dodatkov tejto Zmluvy, 

podpfsaných oprávnenými zástupcamI. 
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Európska únia 
Európsky wxijlny fond 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Priloha Č. l k Zmluve o účasti na projekte Č. 10339/26120130025 

Titul Meno Priezvisko TYP !koly! 
fr.kv. frekventanta frekventanta školského zariadenia 

Tatiana Kováčová Materská škola 

Gabriela Luspajová Materská škola 

Viera Sýkorová Materská škola 

Martina Mankovccká Materská škola 

Silvia Ivanová Materská škola 

Andrea Sládeková Materská škola 

• Súhlas so zapojenim sa do vzdelávania v aktivite 1.2 Projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. 
Zároveň udeľujem v zmysle zákona č.121J20 1 3 Z.z. O ochrane osobných údajov súhlas s poskytnutím a 
spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (ďalej len ,.NFP") s číslom zmluvy QPVI38120 13 , vrátane jej príloh a to pre 
polr<:by MPC Ševčenkov> II . 8S0 OS Bro.islava. MŠVV.s SR so sídlom Stromová I. 8 I3 30 
Bratislava, ako aj iných štátnych orgánov a inštitúcií, ktorým budú tieto údaje sprístupnené v rozsahu 
vykonávania kontroly pri realizácii projektu. 

Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove 

·Svojím podpisom súhlasím so 
ISCED k6d zapojením sa do vzdelávania, 

frekventanta Dátum narodenia 
poskytnutím a spracovaním 

~SCEDI011/ frekventanta 
ISCED97) osobných údajov 

( podpis frekventanta) 
. 

/ 
'- ,htt'é/-<' ~ ................... ....................................................................................... 

Partner (pečiatka, podpis) 
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