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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolocnost
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt
Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávaniepre všeobecno-vzdelávaciepredmety

Zmluva o úcasti na projekte a o zapožicaní didaktickej techniky
uzatvorená podla ustanovéní § 51 Obcianskeho zákonníka (dalej len "Zmluva") medzi

názov:
ICO:
sídlo:
v mene ktorého koná:
(dalej len "Poskytovatel")

Ústav informácii a prognóz školstva
039691
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, SR
Ing. Peter Jakub - generálny riaditel

a

názov:
ICO:
sídlo:

v mene ktorej je oprávnený konat:

Gymnázium Medzilaborce
161055

Duchnovicova 13"",06813Medzilaborce. PhlJr .
TItul: .....................................................................

Vladimír
Meno: oo oo.......

Priezvisko:..1;.0.~.~.~.. .....

Funkcia:oo .:rJ.9.9J.1-.!?l...J!.lf.9Jy .....

(d'alej len "Škola")

Poskytovatel a Školav dalšom texte spolu aj ako "Zmluvné strany" a jednotlivo ako "Zmluvná strana".

l.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Poskytovatel je prijímatelom nenávratného fmancného príspevku pre národný projekt "Moderné
vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety", ITMS k6d 26110130547,
v rámci Operacného programu Vzdelávanie (s cielom Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spolocnost), spolufinancovaného z prostriedkov EÚ (prostredníctvom Eur6pskeho sociálneho fondu)
a štátneho rozpoctu, (dalej len ,,národný projekt"), ktorého cielom je uskutocnit obsahovú prestavbu
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnychforiem a met6d výucby.

1.2 Inovácia obsahu a met6d vzdelávania pre potreby trhu práce sa bude realizovat vo všeobecnom
vzdelávaní na základných a stredných školách pre ciel Konvergencia vo všetkých regi6noch Slovenskej
republiky s výnimkou Bratislavského samosprávnehokraja.

1.3 Škola má záujem o úcast na národnom projekte pri dosahovaníjeho ciel'ov.

II.
DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Pre potreby tejto zmluvy predstavuje:

"Didaktická technika"

"Digitálny obsah"

interaktivna tabula, notebook so softvérom a ozvucenie ucebne;

digitálne objekty (DO), pricom digitálny objekt (DO) je,Znovu použitelná cast
obsahu, ktorá môže byt použitá na splnenie vzdelävacieho ciela (napr.
multimediálne videá, animácie v 2D alebo 3D formáte, textové dokumenty,
obrázky, fotografie, interaktívne cvicenia, obrazové doplnenie vzdelávacieho
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obsahu, zvukový záznam, web stránky, Power-Pointové prezentácie, atd'.),
resp. pocítacom sprostredkovaný alebo prenášaný modul alebo jednotka, ktorá
je samostatne pripravená a ponúka 7J1lysluplnú ucebnú skúsenost
v plánovanýchvzdelávacích (výukových) súvislostiach;

I

"Doba trvania národného projektu" obdobie od 13.12.2012do 30.11.2015

"Dodáva te""

"Web stránka"

tretia strana, ktorá na základe 7J1lluvných vztahov s Poskytovatelom
zabezpecuje kompletnú dodávku. Didaktickej techniky v rámci náiodného
projektu ;

akýkolvek den okrem soboty, nedele alebo štátneho sviatku, resp. akéhokolvek
iného dna pracovného pokoja umávaného v Slovenskej republike;

dokument, ktorý zamamenáva prebratie konkrétnych výrobkov didaktickej
techniky od dodávatel'a Školou

práva k registrovanémuprístupu pre žiakov a ucitelov k Digitálnemu obsahu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgán
ktorýje zodpovedný za riadenie operacného programu Vzdelávanie;,
spolupráca Poskytovatela a Školy v súvislosti s realizáciou národného
projektu;

financné prostriedky poskytnuté Poskytovatelovi ako prijímatelovi
nenávratného financného príspevku z titulu realizácie národného projektu na
základe 7J11Iuvyo poskytnutí nenávratného financného príspevku uzavretej
medzi Poskytovatelom a Riadiacim orgánom;

web stránka, na ktorej sú zverejnované informácie týkajúce sa národného
projektu.

"Pracovný den"

"Preberacf protokol"

"Prístupové práva"

"Riadiaci orgáD"

"Ú&st Da Dárodnom projekte"

"Zdroje f"maDcovania"

III.
PREDMET A ÚCEL ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je úcast Školy v národnom projekte a zapožicanie Didaktickej techniky za
podmienok dalej dojednaných.

3.2 Predmetom a úcelom tejto Zmluvyje upravit práva a povinnosti Zmluvných strán vztahujúcich sa na úcast
v národnomprojekte.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELA

4.1 Poskytovatel umožní Školeúcast v národnom projekte.
4.2 Poskytovatel bude Škole vhodnou formou omamovat všetky informácie týkajúce sa národného projektu,

a to najmä prostrednfctvomweb stránky.
4.3 Poskytovatel poskytne Školeprístupové práva k DO v pocte, ktorý zodpovedá poctujej žiakov a ucitelov.
4.4 Poskytovatel poskytne Škole možnost zapožicania minimálne jednej sady Didaktickej techniky na úcel

úcasti v národnom projekte, za podmienok zapožicania Didaktickej techniky'opísaných v prílohe c. 1 tejto
Zmluvy.

4.5 Poskytovatel si vyhradzuje právo využit možnost zamamenania fotografickej reportáže alalebo rozhovoru
alalebo videoreportáže z odovzdávania Didaktickej techniky, zo skúseností s prácou s DO a zo skúsenosti
s tvorbou DO.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI ŠKOLY

5.1 Škola je povinná na vyžiadanie Poskytovatela poskytnút údaje o pocte žiakov a ucitelov a iné údaje
nevyhnutné k odovzdaniu prístupovýchpráv k DO.

5.2 Ak Škola prejavila záujem o zapožicanie Didaktickej techniky, pojej dodaní je pov~ riadit sa pokynmi
stanovenýmiv prílohec. l tejtoZmluvy. ; .

5.3 Škola sa zaväzuje propagovat národný projekt v rámci svojho pedagogického zboru (alebo medzi svojimi
ucitelmi) a medzi svojimi žiakmi.
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5.4 Š~ola sJizaväzu~e,že byde wdporovat aktívne využívanie DO ucitt;)'mia žiakmi a najmä zabezpecí svojim
žiakoin pristup ku svojej výpoctovej technik~, na ktorej bude mQ~é využívat DO.

5.5 Š~ola sa zaväzuje poskýtnút súcinnost v sú~islQstis Aktivito~.1.3 národného projektu, ktorá má na starosti
organi.1.áciusútaží, foto a videodokumentáciu a natácanie motivacnýchvideL

5.6 Škola: sa zaväzuje v rámci úcasti ly národnom projekte riadit sa pokynmi Poskytovatela a .poskytovat
súciImost pri aktivitách projektu.

5.7 Škola'sa zaväzuje sledovat aktualizované informácie týkajúc~ sa národného projektu ajeho organizacných
aspe~v na web stránke.

5.8 Škola sa zaväzuje strpiet výkon kontroly/overovania súvisiaceho s využívaním poskytnutých technických
prostriedkov kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného fmancného
prispevku medzi Poskytovatelom a Riadiacim orgánom, a to oprávnenými osobami v zmysle uvedenej
zmluvy a poskytnút im všetku potrebnú súcinnost. Škola sa zaväzuje, že v pripade zistenia nedostatkov,
ktoré budú mat za následok vznik neoprávnených výdavkov vo vztahu k zapožicanej Didaktickej technike,
tieto v plnej výške uhradí Poskytovatelovi.

5.9 Škola sa zaväzuje oznacit miestnost s Didaktickou technikou plagátom informujúcim o realizácii
národného projektu a rovnako vyvesit plagát na viditelné miesto vo vestibule budovy Školy (napr.
nástenka).

VI.
PORUŠENIE A UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k porušeniu záväzkov zo strany Školy dojednaných v tejto Zmluve
alebo z nej vyplývajúcich,je Poskytovatel oprávnený

a) od tejto Zmluvy odstúpit, pricom odstúpenie sa stane úcinným okamihomjeho dorucenia Škole,
b) uplatnit si voci Škole nárok na náhradu vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú

poskytovatelovi v dôsledku kontroly - napr. ak používa techniku neoprávneným spôsobom, nevyužíva OO
v dostatocnej miere, nedodrži náležitosti publicity

VII.
POSTÚPENIE

Škola nie je opJ:ávnenápostúpit, ani inak previest, ci zatažit svoje práva a povinnosti podla tejto
Zmluvy, a to v celku ako ani v casti, na tretiu osobu bez predchádzajúcehopísomného súhlasu Poskytovatela.

VIII.
VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

Škola vyhlasuje a zarucuje Poskytovatelovi nasledovné a berie na vedomie, že Poskytovatel uzatvára túto
Zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky:
a) Škola alebo jej zriadovatel je právnickou osobou s právnou subjektivitou, založenou a existujúcou podla

práva Slovenskej republiky a má oprávnenie uzavriet túto Zmluvu,
b) osoba/osoby uzatvárajúce túto Zmluvu v mene Školy sú plne oprávnené túto Zmluvu v jej mene uzavriet

a informácie uvedené v Zriadovacej listine školy (priloha c.2 tejto Zmluvy) sú ku dnu podpisu tejto Zmluvy
pravdivé a správne,

c) uzavretím tejto Zmluvy Škola neporuší žiadnu podstatnú dohodu, ktorej je zmluvnou stranou, alebo
povinnost, ktorou je viazaná, a/alebo neporuší akýkol'vek všeobecne záväzný právny predpis platný na území
Slovenskej republiky,

d) Škola nepotrebuje žiadny súhlas akýchkolvek štátnych alebo samosprávnych orgánov k tomu, aby túto
Zmluvu mohla uzatvorit a realizovat záväzky v nej dojednané.

IX.
DORUCOVANIE

9.1 Okrem prípadu, kedy je v Zmluve výslovne uvedené, sa za komunikáciu podla tejto Zmluvy považuje len
komunikácia v slovenskomjazyku, v písomnej forme a uskutocnená osobou oprávnenou alebo konajúcou
v mene Poskytovatela alebo Školy. .

9.2 Akékolvek oznámenie alebo iné dokumenty medzi Zmluvnými stranami týkajúce:~a tejto Zmluvy, musia
mat písomnú formu a musia byt príslušnej Zmluvnej strane dorucené osobne, zaslané doporucenou
poštovou zásielkou alebo kuriérskou službou, pokial nie je uvedené inak. Škola berie na vedomie, že
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infonnácie týkajúce sa organizacnej stránky národného projektu budú prednostne uverejnované na Web
stránke. .

9.3 pre úcely odseku 9.2 budú pocas trvania tejto Zmluvy používané nasledovné adresy:
Za Školu: adresa sídla Školy
ZaPoskytovatela:Projektovákanc'eláriaÚIPŠ,Racianskal53/A,P.O.BoxIS, 83154Bratislava '

9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si omámit bez zbytocného odkladu všetky zmeny týkajúce sa ich
identifikacných údajov (n'apr.zmena sídla, názvu), vrátane zmeny štatutárnehoorgánu.

x.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

10.7

Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným ci nevymožitelným, nebude to mat vplyv na
platnost a vymožitelnost ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradit
neplatné alebo nevymožitelné ustanovenie novým ustanovením, ktorého menie bude zodpovedat úmyslu
vyjadrenému pôvodným ustanovením a touto Zmluvou ako celkom.
Táto Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán vo veci predmetu tejto Zmluvy, a nahradzuje

akékolvek a všetky ostatné písomné ci ústne dohody uskutocnené vo veci predmetu tejto Zmluvy.
Táto Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pricom Poskytovatel si uchová dva rovnopisy a Škola si
uchová jeden rovnopis.
Táto Zmluva a vztahy z nej vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä Obcianskym
zákonnikom a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky c. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v
mení neskorších predpisov.
Akékolvek zmeny tejto Zmluvy musia byt vyhotovené písomne fonnou císlovaných dodatkov
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluw precítali, jej obsahu porozumeli a na mak súhlasu s ním ju
podpísali. Dalej svojimi podpismi potvrdzujú, že ju neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že ich prejavy vôle sú slobodné a urcité a zmluvná volnost nebola nicím obmedzená.
Všetky prílohy k tejto Zmluve tvoria neoddelitelnú súcast tejto Zmluvy; polohou c.l tejto Zmluvy sú
Podmienky zapožicania didaktickej techniky a prilohou c.2 tejto Zmluvy je Zriadovacia listina Školy.

10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

10.8

vMedzil.a.b.or.c.iadib ...a..~l..2013

GVMf.lZIUM
068 01 M~LABORCE

.7...........................
PhDr. Vladimír Tarca........................................................
osoba oprávnená konat v mene Školy

podl!i~,peciatka.
rl.ad1.tel Gkoly

V Bratislave dna 3t OEC.2013.......................................

842 44 B R \r I Sk A

~.........
Int Peter Jakub
generálny riaditel

Ústav infonnácií a prognóz školstva
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Príloha c. 1
Zmluvy o úcasti na projekte a o zapožicani Didaktickej techniky

I uzatvorenej medzi .

názov:
ICO:
sídlo:

(dalej len ,,Poskytova tel''')

Ústav informácii a prognóz školstva
039691
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, SR

a

názov:
ICO:
sídlo:

(dalej len "Škola")

Gymnázium Medzilaborce
161055
Duchnovicova 13,06813 Medzilaborce

Podmienky zapožicania didaktickej techniky

Poskytovatel v súlade s § 13 ods. 8 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej repubÍiky c.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na úcely úcasti v národnom
projekte vypožiciava Didaktickú techniku Škole na dobu trvania národného projektu za týchto
podmienok:

l. Predmet výpožicky: Didaktickátechnika;

2. Úcel výpožicky: v súlade s touto Zmluvou a za podmienok v nej dojednaných berie Škola na
vedomie, že je oprávnená využívat Didaktickú techniku výlucne pre úcely národného projektu;

3. Prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou Didaktickej techniky si hradí Škola;

4. Škola je povinná pri dodaní Didaktickej techniky dodávatelom skontrolovat a potvrdit preberací
protokol a následne ho poštou zaslat Poskytovatelovi;

S. Škola zabezpeci, aby bola Didaktická technika a miestnost', v ktorej bude umiestnená, oznacená
v súlade s Manuálom pre infonnovanie a publicitu projektu plagátom a nálepkami, ktoré jej budú
dorucené, a to pocas celej doby trvania národného projektu;

6. Poistenie majetku zabezpecujePoskytovatel, pricom škola sa zaväzuje:
a) zabezpecit majetok voci možnej škode podla Všeobecných poistných podmienok, ktoré

Poskytovatel pošle Škole po uzavretí poistnej zmluvy,
b) prípadnú škodu bezodkladne nahlásit Poskytovatelovi a
c) spolupracovat s poistovnou v prípade poistnej udalosti tak., aby umožnila bezproblémové

plnenie náhrady škody Poskytovatelovi;

7. Škola sa zaväzuje technickú poruchu týkajúcu sa Didaktickej techniky oznámit bez zbytocného
odkladu do servisného strediska dodávatela elektronickou poštou, faxom alebo písomne na adresy
a/alebo tel. císlo uvedené na dodacom liste, pricom v oznámení technickej poruchy uvedie
informácie minimálne v nasledovnom rozsahu:
a) dátum a cas nahlásenia,
b) typ a výrobné císlo Didaktickej techniky,
c) podrobný opis a prejav technickej poruchy,
d) adresu umiestnenia Didaktickej techniky,
e) meno nahlasovatela a kontakt (telefón, emailová adresa);

8. Škola berie podpisom Zmluvy na vedomie, že záruka Dodávatela na Didaktickú techniku sa
nevztahuje na technické poruchy spôsobené z neznalosti, nedbalosti, zán1eme, nedodržaním
obvyklých pracovných podmienok. Za odstránenie takto vzniknutých technických porúch nesie
zodpovednost' a náklady na ne . hradí Škola.
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