
Zmluva o dielo c.201075

podla ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka C. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov (dalej aj ako "zmluva")

l. Zmluvné strany

1.1. Objednávatel: Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326,024 Ol Kysucké Nové Mesto

ICO: 17053722
DIC: 2020558155

V zastúpení: Ing., Mgr. Ondrej Holiencík - riaditel školy

(d alej aj ako "obj ednávatel")

1.2. Zhotovitel: ba kieho, s. r. o.
Novozámocká 3209/11,960 Ol Zvolen

ICO: 36048 101
DIC: 2021736882
IC DPH: SK2021736882

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Císlo úctu: 2923826694/1100

V zastúpenÍ: Jakub Pintér, konatel
Obchodný register: súdu v Banskej Bystrici, vložka c.: 7085/B
(dalej aj ako "zhotovitel")

.:.---.---

Objednávatel a zhotovitel spolocne dalej aj ako "zmluvné strany" a každý z nich dalej aj ako
"zmluvná strana"

II. Východiskové podklady

2.1 Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka C.

513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušných ustanovení zákona C.

610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.2Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu "Škola budúcnosti - e

learning", ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho spolocenstva v
rámci Operacného programu "Vzdelávanie" prioritná os ,,1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy" opatrenie: ,,1.1 Premena tradicnej školy na
modernú" .

III. Predmet zmluvy

3.2 'Predmetom zmluvy je poskytnutie vzdelávacích a odborno-vzdelávacích služieb v oblasti
práce s e-Iearningovým vzdelávacím portálom, jeho využitím v práci ucitel'a a v oblasti
práce s novými informacnými a komunikacnými technológiami.

3.3 Poskytovatel' vyškolí 10 pedagogických pracovníkov školy.
3.4 Školenia budú prebiehat dištancnou formou - pedagogickí pracovníci budú mat od

podpisu tejto zmluvy do konca projektu k dispozícii prístup k e-Iearningovému kurzu
v zmylse odseku 3.1. tejto zmluvy a prezencnou formou - školením v pocítacovej ucebni
v dížke trvania troch dní (sylaby tvoria prílohu c.1 tejto zmluvy).



3.53.1. tejto zmluvy a prezencnou formou - školením v pocítacovej ucební v dížke trvania
troch dní (sylaby oboch kurzov tvoria prílohu c.1 tejto zmluvy).

IV. Cena

4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu clánku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom C. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej
vyhlášky v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za predmet zmluvy bez DPH: 16730,00 €
DPH 19%: 3178,70 €

Cena za predmet zmluvy s DPH: 19908,70 €

V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s jej plnením.
4.3 Cenu za predmet zmluvy je možné menit iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných

zákonom stanovených podmienok. Úprava ceny musí byt uskutocnená výhradne formou
písomného dodatku k tejto zmluve.

V. Termín a miesto plnenia zmluvy

5.1 Miestom plnenia zmluvy je Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01
Kysucké Nové Mesto, alebo iné miesto pokial' je používatel'om ucitel' tejto školy.

5.2 Poskytovatel' sa zaväzuje dodat predmet zmluvy podl'a harmonogramu jej plnenia, ktorý je
uvedený v prílohe C. 2.

5.3 E-Iearningový kurz bude frekventantom prístupný ihned po podpise tejto "zmluvy.
Prezencné vzdelávanie sa uskutocní po vzájomnej dohode termínu realizácie. Úcast na
nom potvrdí frekventant svojim podpisom na prezencnej listine Uej vzor tvorí prílohu C. 3).

VI. Platobné podmienky

6.1 Objednávatel' sa zaväzuje zaplatit poskytovatel'ovi dohodnutú cenu za zhotovenie diela
alebo jeho casti a príslušnú DPH na základe faktúr, vystavených poskytovatel'om.

6.2 Faktúry budú predložené po prevzatí diela do užívania.
6.3 Doba splatnosti faktúr je 30 dní od ich dorucenia objednávatel'ovi. Každá faktúra musí

spínat všetky náležitosti § 71 ods. 2 zákona C. 222/2004 Z.z. o DPH a jej povinnou
prílohou je prezencná listina.

VII. Povinnosti zmluvných strán

7.1 Poskytovatel' je povinný:
sprístupnit frekventantom e-Iearningový kurz objednávatel'ovi v požadovanom
rozsahu, v dohodnutom termíne a v bezchybnom stave,
zrealizovat prezencné vzdelávanie vo vzájomne dohodnutom termíne a v rozsahu
podl'a odseku 3.4.

7.2 Objednávatel' je povinný:
- poskytnút poskytovatel'ovi všetky potrebné podklady, o ktoré ho požiada,
- zabezpecit úcast 10 pedagogických pracovníkov školy na dohodnutom termíne

prezencného kurzu,
- zabezpecit dostupnost e-Ieamingového kurzu pre frekventantov.



VIII. Záverecné ustanovenia

8.1 Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešit formou ocíslovaných
písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a tým sa stanú neoddelitel'nou súcastou tejto zmluvy.

8.2 Neoddelitel'nou castou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha C. 1 "Sylabus e-Iearningového a prezencného kurzu",
Príloha C. 2 "Harmonogram plnenia predmetu zmluvy",
Príloha C. 3 "Prezencná listina".
8.3 Pokial' nebolo v tejto zmluve ustanovené inak, zmluvné strany sa riadia právnymi

predpismi v zmysle Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8.4 Poskytovatel' sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s

dodávanými tovarmi kedykol'vek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy a to oprávnenými
osobami v zmysle clánku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí
nenávratného financného príspevku C. 110/2009/1.1/0PV a poskytne im všetku potrebnú
súcinnost.

8.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú - do 31.3 2011.
8.6 Platnost a úcinnost nadobúda dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
8.7 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva sú urcené pre poskytovatel'a a tri pre

objednávatel'a.
8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola

uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a že na znak
svojho súhlasu ju prostredníctvom svojich zástupcov podpisujú.

Vo Zvolene, dna 28.01.2010

zhotovitel

V Kysuckom Novom Meste dna .9.(:.: ..0.1:-:.: .... 2010

dnávate l

Ing., Mgr. Ondrej Holiencík



Príloha c. 1 Sylaby dištancného a prezencného kurzu

1 Microsoft Windows SharePoint Services

1.1 Microsoft Windows SharePoint Services: strucná definícia a využitie

2 Microsoft Windows SharePoint Services- princípy a pravidlá pre využitie v školstve

2.1 Prístup na WSS Portál- Testovacia škola

2.2 Knižnica

2.3 Dokumenty

2.4 Obrázky

2.5 Zoznamy

2.6 Diskusia

2.7 Prieskumy

2.8 WSS- organizácia výucby

2.8.1 Systém pre riadenie výucby

2.8.2 Ucitel' a WSSPortál

2.8.3 Študent a WSSPortá

2.8.4 Rodic a WSSPortál

2.9 Návrh webovej stránky vo WSS

3 Microsoft ClassServer

3.1 MS Class Server 4.0

3.2 Technické požiadavky pre inštaláciu

3.2.1 Inštalácia aplikácie MS ClassServer- Ucite/'

3.3 Užívatelské rozhrania MS Class Serveru

3.3.1 Ucitel' a aplikáciaMSClassServer - Ucite/'

3.3.2 Výucbové materiály

3.3.3 Spravovanie úloh

3.3.4 Oprávnenia správcu

4 Evalvácia e-Iearningových kurzov

4.1 Posúdenie kvality e-Iearningového kurzu prostredníctvom študentských prác: Prípadová

štúdia

4.1.1 Obsah a štruktúra prvej verzie kurzu

4.1.2 Sprístupnenie kurzu

4.1.3 Spracovanie projektu študentmi na základe vytvoreného kurzu

4.1.4 Hodnotenie študentských prác

4.1.5 Identifikácia problémových castí kurzu

4.1.6 Prepracovanie problémových castí kurzu



5 Evalvácia elektronických testov

5.1 Odhad objektivity testu

5.2 Odhad reliability testu

5.2.1 Odhad reliability prostredníctvom koeficientu korelácie

5.2.2 Priamy odhad reliability

5.3 Odhad validity testu

5.4 Posúdenie kvality elektronických testov: Prípadová štúdia

5.4.1 Popisvytvorených testov

5.4.2 Sprístupnenie testov

5.4.3 Posúdenie objektivity a praktickosti testov

5.4.4 Odhad reliability a validity testov

5.5 Analýza spol'ahlivosti didaktického e-testu: Prípadová štúdia

5.5.1 Popis a sprístupnenie vytvoreného testu

5.5.2 Reliabilita testu

5.5.3 Obtiažnost testu

5.5.4 Analýza podozrivých úloh v teste
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Príloha C. 2 Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

Aktivita

Dostupnost e-Iearningového kurzu pre frekventantov
2010 I 2011

e-Iearningový kurz

1 I 2 I 3

XIX

Termín prezencného kurzu bude stanovený po vzájomnej dohode poskytovatel'a a
objednávatel'a na základe dostupnosti všetkých 10 pedagogických pracovníkov školy.



Príloha c. 3 Prezencná listina

Prezencná listina zo školenia pedagogických zamestnancov pre tvorbu

školského vzdelávacieho programu.

P.C.
Meno pedagogického zamestnanca DátumPodpis

1.

2.

..; •...••.....•• -

3.

4.5.



P.C.
Meno pedagogického zamestnanca DátumPodpis

6.

7.8.

.;"',.,..- ....

9.
10.

Lektor: Meno lektora

podpis lektora


