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Zm|uva o zabezpečení vzdelávania
uza,rv orenápodťa ustanovení § 5 1 Občians

názov,.

IČO:
sídlo:

v mene ktorého koná:
tel. číslo:
fax. číslo:
adresa elektronickej pošty:
(d'alej len,,Poskytovatel"')

a

názov,.
IČO:
sídlo:
v mene ktotej koná:
tel. číslo:
fax. číslo:
adresa elektronickej pošty:
(ďalej len,,Skola")

Poslqrtovatel' a Škola v ďalšom texte

,,Zmluvná stťana".

VZHLADOM NA TO. ŽE:

Ústav informácií a prognóz školstva
039691'
Staré grun§ 52,842 44 Bratislava, SR
Ing. Miroslav Kotman - generálny riaditeť
0269295III
a265426I80
mvpzs@uips.sk

základná škola s materskou školou
037942697
Bijacovce 5, 05306 Bijacovce
PaedDr. Monika Petreková
053i4599100
053/0534599 100
mpetrekova(@,azet,sk

spolu aj ako ,Zmluvné strany" ajednotlivo ako

A) Poskytovateť realizuje Projekt a Škob prejavila záujemo účasť v Projekte,
B) Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho

fondu), z Opoačného pťoglamu Vzdelávanie,
C) Zmluvné strany majú zfillem určiť rozsah a luanice ich existujúcich a budúcich práv

a povinností vo vzt'ahu k i,yššie uvedenému,

sa Zmluvné stťany dohodli na nasledovnom:

1.1

I.
DEFINÍCIE A VÝKLAD

Definície. Nasledovné pojmy budú mať ýznamuvedený v tomto odseku 1.1:

,,Didaktická technika" znamená stolné počítaěe, dataprojektor a notebook poskytnuté
Poskytovateťom Škole na účely účasti na Projekte. Zoznam
Didaktickej techniky tvorí Prílohu č.2 tejto Zmhlvy.

:l*,fu.,x
j:_/ 

-=_ 
-.:Lř Opt,rrnyloq,am n

]! trí}ttAvANIt _rí

}í :1 )lí

*+
**},,p ZŠ

li" É

Ei,lRoý§i\A útll^

f i:rnpsity surciá|n}i fnnc

1Z1
Moclerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. hojekt je spoluťtnancovaný zo zdrojov ES



,,Dodávatel"'

,relfa, s.r.o.oo

,,Frekventant"

,,Občiansky zákonník"

,,Pracovný deň"

,,Projekt"

,,Riadiaci orgán"

,ýzdelávanie"

,Zdr oje financovania"
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znamená tretia strana, ktorá na základe zmluvných vzťabov
s Po slcytovat eí om zab ezpečuj e ko mpletnú do dávku D idaktickej
techniky v rámci Projektu, ako aj poskytovanie vzdelávacích
služieb týkajúcich sa Vzdelávania,

znamená tretia strana, spoločnosť elfa, s.r,,o. so sídlom Letná9,
042 00 Košice, IČO: 31 648 4IO, zapisaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 1I52lY,
ktorá na zák7ade zmluvných vďahov s Poskytovatel'om
zab ezpečuje poskltovan ie vzdeláv acích služieb týkajúcich sa
yzdelávania.

znamená zamestnanec Školy, učiteť, ktoý sa na základe tejto
Zmlwry zúčastní Vzdelávania. Zoznam Frekventantov je
uvedený v Prílohe č.1 tejto Zmlwry.

znamená zákon č. 4011964 Zb. v platnom zneni, Občiansky
zákonník.
znamená akýkolVek deň okrem soboty, nedele ďalebo štátneho
sviatku, resp. akéhokol'vek iného dňa pracovného pokoja
uznávaného v Slovenskej republike.

znamenáprojekt
,,Mo derni z ác ia v zde7áv aci eho pro ces u na základných ško 1 ách
ciel Konvergencia ITMS 26 1 10 l 30083,
realizovaný Poskytovatel'om, financovaný zprostriedkov
Európskej únie, ktorého ciel'om je inovovať a modernizovat'
obsah, metódy a výstupy qrrrčovacieho procesu pre nové
kompetencie práce vModernej škole 21. storočia a zvyšovať
podiel učitel'ov participujúcich na programoch d'alšieho
vzdelávania s cielom ziskania arozvoja ich kompetencií
potrebných pre vedomostnú spoločnosť

znamená Ministerstvo školstva SR, orgán určený členským
štátom, ktory je zodpovedný za riadenie operačného plogťamu
Vzdelávanie.

znamená vzdelávanie voblasti modernizácie vzdelávacieho
píocesu, ktoré bude poskytované a organizované
Posk}tovateťom a jeho zmluvnými partnami v rámci Projektu.

znamená fi nančné prostriedky poskytnuté Poskytovatel'ovi ako
prijímateťovi nenávratného finančného príspevku na základe
uzatvorenia zmlúv č. OPV/5/2008, medzi Poskytovatel'om
a Ministerstvom školstva SR, na ktoré zdroje má Posl§rtovatel'
nárok z titulu rea7izácie projektov ITMS 26110130083,
financovaných z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
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,,Zákon o správe majetku štátu"
znamení zákon č. 27811993 Z .z. o správe majetku štátu

v platnom znen|

,,Zmlllya"

..Web stránka"

znamená táto zmluva o zabezpečeni vzdelávania, vrátane
akýchkol'vek príloh a dodatkov k nej.

znamená web stránka, na ktorej sú zverejňované informácie
týkajúce sa Projektu.

|.2

1.3

členenie. Členenie tejto Zmluvy do článkov aodsekov avloženie nadpisov slúži iba
na ul'ahčenie orientácie a nemá r,plyv na konštrukciu, ani výklad tejto Zmluvy.

Výklad. Slová vyjadrujúce len jednotné číslo zaltířnjí aj množné číslo a naopak, slová
vyjadrujúce mužský rod zahínajú aj ženský a stredný rod a naopak, a slová
vyjadrujúce osoby zaMíajúíyzické aj právnické osoby a naopak.

il.
PREDMET a Účnr ZMLUVY

2.1 poskltovatel' na zéklade tejto Zm7uvy umožní Škole prostredníctvom jej

Frekventantov účasť na Projekte, za podmienok ďalej dojednaných.

2.2 predmetom aúčelom tejto Zmluvy je upraviť práva apovirurosti Zmluvných strán

vzťahujúce sa na účasť Štoty na Projekte.

III.
PnÁVa A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Práva a povinnosti Poskytovatel'a:

3.1.1 Účasť na Projekte
- Poslg.tovatel umožní Skole účasť na Projekte;
- poskytovatet bude Škole vhodnou formou oznamovať všetky informácie

týkajúce sa Projektu, a to najmá plostťedníctvom Web stránky.

3.1.2 Didaktická technika_
- poslcytovatel'poskytne Škole za účelom účasti na Projekte Didaktickú techniku

tak, ako je uvedená v Prílohe ě.2 tejto Zm7uvy, za podmienok popísaných
v ods. 3,2 nlžšie a v článku IV. (Bezodplatný prevod).

3.1.3 Refundácielťrnančné príspevkv..
- Poskytovatel' poskytne Skole finančnú náhradu za mzdu zamestnanc4 ktorý

bude zastupovať Frekventanta počas jeho účasti na Yzdelávaní podl'a tejto

Zmlu4t;
_ Poslq.tovatel' poskytne Škole finančnú náhradu za stravné a cestovné niáklady

pre Frekventanta spojené s jeho účasťou na Vzdelávaní podla tejto Zmluvy;
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Posl§tovateť neposkytne Škole žiadnu náhradu mzdy Frekventanta súvisiacu
s poskytnutím študijného ďalebo pracovného volna na príprar.u seminárnych
prác ďalebo záverečnej práce súvisiacich so Yzde|ávanim.

3.2 Práva a povinnosti Ško§:
3,2.| Frekventanti,

Škola zabezpečí, aby sa Projektu zúčastnili Frekventanti uvedení v Prílohe č.1.

v prípade akýchkol"vek personálnych zmien týkajúcich sa Frekventantov
(skončenie pracovného pomeru Frekventanta a pod.) sa Škola zavázuje
o týchto zmenách Poskytovatel^abez zbytočného odkladu, najneskór však do 3

(ffóch) Pracovných dní písomne informovať. Súčasne Škob zabezpeči, aby
povinnosti Frekventanta týkajúce sa Projektu prebral iný zamestnanec Školy,
ttory ,rei ten istý alebo príbuzný predmet ako Frekventant. Ďalej Škoh
v rovnakej lehote vyplní príslušný Dodatok k Zmluve uverejnený na Web
stránke, zabezpeěi jeho podpísanie osobou oprávnenou konať v mene Štoty
a doručí ho Poslrytovatel'ovi. Náhradník nawhnutý Školou sa stane
Frekventant om až po j eho schválení Po skytovatel'o m ;

- Štob sa zavázuje vytvárat' Frekventantom podmienky na účasť na Yzdelávani,
pričom vjednotlivých prípadoch umožní Frekventantom účasť na Yzdelávani
poskytnutím pracovného volna;

- Škoh sa zavázuje, že dodané notebooky budú používať iba lybratí Frekventanti
minimálne po dobu trvania Projektu.

3.2.2 Didaktická technika.
- dátum odovzdania Didaktickej techniky Škole oznámi Dodávateť

elektronickou poštou na adresu uvedenú v záhlavi tejto Zmluvy minimálne 7

dní vopred, Škob zabezpeči, aby v oznámený dátum Didaktickú techniku
prevzal poverený zástupca aprevzatie potvrdil na dodacom liste. Potwdený
dodací list bude minimálne počas trvania Projektu uchovaný, nakoťko slúži ako
záučný list;

Škota zabezpeči bezprostredne po prevzati Didaktickej techniky jej
prehliadnutie tak, aby mohli bý zjavné vady oznámené Dodávatefovi. Ak má
-niOat 

ti"ta technika vady zjavné pri jej preberaní od DodávateLa, Škola
odmietne Didaktickú techniku ptevziať a dóvod odmietnutia bude uvedený
v zápise;

Št<ola ďalei zabezpečiúčasť Frekventantov navzde7ávacej aktivite týkajúcej sa
použivania Didaktickej techniky, organizovanej Dodávatefom alebo
spoločnost'ou elfa, s.ť.o.. ktorej termín a miesto konania Škole oznámi
Dodávateť alebo spoločnosť elf4 s.l.o. elektronickou poštou na adresu
uvedenú v záhlavi tejto Zmluvy minimálne l4ka1. dní vopred;

podpisom tejto Zmluvy berie Škola na vedomie, že poskytnutá Didaktická
technika móže byí využivaná 1en na účely Projektu;
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škola označí Didaktickú techniku nálepkarni, ktoré jei budú doručené
s Didaktickou technikou v obálke spolu s metodickým pokynom na označenie
miestnosti a samotnej techniky;

Škotale povinná zaevidovať Didaktickú techniku do svojej evidencie majetku;

Škola zabezpečí poistenie Didaktickej techniky pre prípad poškodenia,
zniěenia, straty, odcudzenia alebo iných škód minirnálne počas trvania
Projektu, pričom toto poistenie bude platné a účinné najneskór od okamihu
prevzatia Didaktickej techniky od Dodávateťa. Kópiu poistnej zmlur,y Škola
zašle Poskytovatel'ovi do troch (3) Pracovných dní odo dňa jej podpísania;

Škola sa zavázuje závadu týkajúcu sa Didaktickej techniky oznámiť bez
zbytočného odkladu do servisného strediska Dodávatel'a elektronickou poštou,
faxom alebo písomne na adresy ďalebo tel. číslo uvedené v dodacom liste,
pričom v oznámeni závady uvedie informácie minimálne v nasledovnom
rozsahu:

(D dátum a čas nahlásenia,
(ID §p a vltobné číslo Didaktickej techniky,
(III) podrobný popis a prejav závady,
(IV) adresu umiestnenia Didaktickej techniky,
(V) meno nahlasovatel'a a kontakt (telefon, emailová adresa).

Na požiadanie Dodávatela je Škob povinná predložiť potvrdený dodací list
(doklad o záruke), zabezpeči prítomnosť Frekventanta alebo zástupcu Št oty
pri riešení reklamácie (predvedenie závady a pod.) a poskytne Dodávatel'ovi
potrebnú súčinnosť;

Škola berie podpisorn tejto Zrnluvy na vedomie, že zénllka Dodávatel'a na
Didaktickú techniku sa nevzťahuje na závady spósobené zneznalosti,
nedbalosti, zámetne, nedodržaním obr,yklých pracovných podmienok. Za
odstránenie takto vzniknutýchzávad nesie zodpovednost'anáklady na ne hradí
škola.

3.2.3 Ostatné.
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- Št otasazavázuje v rámci účasti na Projekte riadiť pokynmi Poskytovatel'a;

- Št ota sa zavázuje sledovat' aktualizované informácie týkajúce sa Projektu
a jeho organaaěných aspektov na Web stránke;

- Štota sazavázuje strpiet' ýkon kontroly/overovania súvisiaceho s ,,yu:žívaním

pos§tnutých technických prostriedkov kedykofvek počas platnosti a účinnosti
Zmlulry o poskytnutí NFP Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
Poskytovatel'ovi, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. Všeobecných
zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu k Zm7uve o poskytnutí NFP a
poskytnúť im všetku potťebnú súčinnosť. Škoh sa zavázuje, že v prípade
zistenia nedostatkov uvedenými orgánmi, ktoré budú mať za následok vznik
neoprávnených výdavkov, tieto v plnej výške uhradí Poskytovatel'ovi.
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IV.
BEZODPLATNÝ PREVOD

4.I Poskytovatel'vsúlade sust. § 18i Zákona o správe majetku štátu na účely účasti na
Proj ekte bezo dplatne pr ev ádza D idaktickú techniku na Š ko h.

4.2 Zmluvné strany beru na vedomie, že:

- prevod vlastníckeho práva k Didaktickej technike na Školu nastane ihneď potom, ako
sa vlastníkom Didaktickej pomócky stane Poskytovatel (tj. okamihom uhtadenia
kúpnej ceny za Didaktickú techniku Dodávatel'ovi), o tomto bude Škoh vy,rozumená
oznámením zverejneným na Web stránke;

- nebezpečenstvo škody na Didaktickej technike na Školu prechádza v okamihu
prevzatia od Dodávatel'a, preto je Škoh povinná (odsek 3.2.2 r,yššie, podpísanie
dodacieho listu) poistiť Didaktickú techniku od okamihu prechodu nebezpečenstva
škody proti nasledovným rizikátn: poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie a iné
škody.

5.1

v.
PORUŠENIE A UKončnxrn ZMLUVY

Ak Škola nezabezpečí náhradníka za Frekventanta, ako je dojednané v ods. 3.2.I
písm. (b) r,yššie, je povinná v plnej \aýške uhradiť Poskytovatel'ovi náklady, ktoré
Posl§tovatel'vynaložil naYzdelávanie Frekventanta,vrátane neoprávnených r.}davkov, ktoré
vzniknú nevyužívaním Didaktickej techniky na účely Projektu,

5.2 Ak Škola nezabezpeči prevzatie Didaktickej techniky v súlade s ods. 3.2. lyššie,
zavázuje sa uhnadiť náklady na skladovanie a opátovné doručenie Didaktickej techniky.

5.3 Ak Škoh nezabezpečí súčinnosť pri reklamácli závad Didaktickej techniky v súlade
s ods. 3.2.2 vyššie, zav'ázuje sa ulrradiť náklady, ktoré vzniknú Dodávatefovi súvisiace so
zmareným riešením.

5.4 Ak vzniknú v dósledku porušenia povinností Frekventanta t}kajúcich sa Projektu
neoprávnené výdavky, je Škoh povinná v plnej výške ich uhradiť Poskytovatefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak dójde k porušeniu závázkov Št oty dojednaných5.5
v tejto Zmluve alebo z nej vyplývajúcich, je Poskytovatel':

a) oprávnený od tejto Zmlul,ry odstúpiť, pričom odstúpenie sa stane účinným
okamihom jeho doručenia Škole;

b) oprávnený uplatnit'si voči Škole nárok na náhradu vzniknutých neoprávnených
výdavkov.
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vI.
POSTÚPENIE

6,1 Škoh nieje oprávnená postúpiť, ani inak previesť, čizaťažiť svoje práva a povinnosti
podla tejto Zmluvy (či už ako celok alebo v časti) na tretiu osobu bez predchádzajtlcebo
písomného súhlasu Poskytovateťa.

VII.
\ryHLÁsENIA, ZÁRUKv, NÁHRADA ŠKoDy, VLASTNÍCKE NÁRoKy

7.I Vvhlásenia a záruky Školy. Škola týmto vyhlazuje a zaručuje Poskytovatefovi
nasledovné a berie na vedomie, že Poskytovateí uzatvára túto Zmlur,u spoliehajúc sa na tieto
vyhlásenia azáruky:

(a) Št<ola ie právnickou osobou s právnou subjektivitoq založenou a existujúcou podfa
práva Slovenskej republiky a má oprávnenie uzawieť túto Zmlur,rr;

(b) Ósobďosoby uzatviralúce tuto Zmlul,tl v mene Školy sri plne oprávnené túto Zmlur,u
v mene Št<oty uzavrieť a informácie uvedené v zňaďovateťskej listine školy (príloha
č.3) sú ku dňu podpisu tejto Zmluvy pravdivé a správne;

(c) uzavretim tejto Zmlu\,y Skola neporuší žiadnu podstatnú dohodu, ktorej je zmluvnou
stTanou, alebo povinnosť, ktorou je viazaná, a/alebo neporuší akýkol'vek všeobecne
závázný právny predpis platný naúzemi Slovenskej republiky;

(d) Škob nepotrebuje žiadny súhlas akýchkolvek štátnych alebo samosprávnych orgánov
k tomu, aby túto Ztlulu mohla uzatvoriť arealizovať závázky v nej dojednané;

(e) Škota;e minimálne jeden rok predchádzajúci uzavretiu tejto Zmluvy zaradená do siete

škól v zmysle zákona č. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektoých zákonov.

7.2 odškodnenie. Škola uhradí Poskytovateťovi akúkoťvek škodu vzniknutú
poskytovatefovi v dósledku porušenia akýchkoťvek ustanovení tejto Zmluvy a podmienok
v nej obsiahnutých zo strany Školy, a to najmá (ale nielen):

(a) porušenie povinnosti Št oty poistiť Didaktickú techniku od okamihu jej prevzatia od

Dodávatel'a (odsek 3.2.2);
(b) porušenie podmienok povoleného používania Didaktickej techniky podla tejto Zmluvy

(odsek 3.2.2);
(c) akékoťvek konanie, nekonanie alebo zanedbanie zo strany Skoly alebo ktoréhokoťvek

j ej zamestnancov, splnomocnencov, Frekventantov, zástupcov a zmluvných partnerov,
ktoré spósobí škody nazdtavi alebo na majetku;

a Škob sazav'ázuje odškodniť Poskytovatefa, ako ajzabezpečiť, aby Poskytovatet neniesol
zodpovednosť a aby voči nemu neboli uplatnené akékoťvek nároky za akúkoťvek takú škodu,
bez ohl'adu na to, či je táto pokrytá poistením.

VIII.
DoRt]ČovANIE
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8.1 Okrem prípadu, kedy je v Zmluve ýslovne uvedené sa za komunikáciu podl'a tejto
Zmlu:,ry považuje len komunikácia v slovenskom jazyku, v písomnej forme a uskutočnená
osobou oprávnenou alebo konajúcou v mene Poskytovatela alebo Školy.

8.2 Fotma oznámenia a spósob doručovania, Akékoťvek oznámenie alebo iné dokumenty
medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa tejto Zmluvy, musia mat'písomnú formu a musia byt'
príslušnej Zmluvnej stťane doručené osobne, zaslané doporučenou poštovou zasielkou alebo
kuriérskou službou, pokiať nie je uvedené inak. Škola berie na vedomie, že informácie
t}kajúce sa organizaěnej stráŇy Projektu budú prednostne uverejňované na Web stránke.

8.3 Adresv ZmluvnÝch strán. Pre účely odseku 8.2 vyššie budú počas truania tejto Zmluvy
použivané adresy Zmluvných strán uvedené v záůiaví tejto Zm|lvy aZmllxné stlany sa
zavázujú vzájomne si oznámiť bez zbYočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa ich
identifikačných údajov (zmena sidla, nénlu atď.), vrátane zmeny štatutárneho orgánu.

Ix.
zÁvnnEčNÉ uSTANovENIA

9.1 Oddeliteťnosť, Pokiaf sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmlulry stane neplatným či
nevymožiteťnýn, nebude to rnať vpllv na platnosť a vymožitel'nosť ostatných ustanovení
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavázujú nahradiť neplatné alebo nevymožitel'né
ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému
póvodným ustanovením a touto Zmluvou ako celkom.

9.2 Úphosť. Táto Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán vo veci predmetu
tejto Zmluvy, a nahradzuje akékolvek a všetky ostatné písomné či ústne dohody uskutočnené
vo veci predmetu tejto Zmluvy,

9.3 Platnosť a účinnosť. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu
oboma Zmluvnými stranami s výnimkou článku IV. Bezodplatný prevod, ktory sa stane
účinnýrn až potom, ako sa Poskytovatel' stane vlastníkom Didaktickej techniky, o čom bude
Škola informovaná formou uverejnenia tejto informácie na Web stránke.

9.4 Vyhotovenia. Táto Zmluva je r.yhotovená vpiatich (5) rovnopisoch splatnosťou
originálu, pričom Poskltovateí obdržitri r,yhotovenia a Škola dve.

9.5 Rozhodujúce právo. Táto Zmluva a vzt'ahy z nej r,yplývajúce sa riadia právom
Slovenskej republiky, najmá Občianskym zákonníkom aZákonom o správe majetku štátu,
v platnom zneni.
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9.6 Zmen}, a doplnky. Akékofvek a všetky zmeny tejto Zmluvy musia by,t'vyhotovené
písomne formou číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami, s výnimkou
Prílohy é. | (Zoznam frekventantov).

9.7 Zm|uvné strany vyhlasujú, že si túto Zmlur,u prečítali, jej obsahu porozumeli ana
znak súhlasu s ním ju podpísali. Ďalej svojimi podpismi potvrdzujú, že ju neuzatvérajú
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že ich prejavy vóle sú slobodné a určité
a zmluv návof nosť nebola ničím obmedzená.

9.8 prílohi,. Všetky Prílohy k tejto Zmluve tvoria neoddelitefnú súčasť tejto Zmluvy.
Zoznam Príloh k tejto Zmluve je nasledovný:

Príloha ě.1: Zoznam Frekventantov
Príloha č.2: ZoznamDidaktickej techniky
Príloha č.3: Ztiaďovacialistina Št<oty (štatutárom overená kópia)
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