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Moderně vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný Zo zdrojov Eú

Zmluva O účasti iia projekte č. 20756/26120130025
uzavretá podl‘ti ust. ~ 269 ods. 2 Obcliodného zákonníka

medzi
Poskytovatel :
N ázuv:
Sídlo:

Metodicko-pedagogické centrum
5e~čenko‘ a II. 850 05 Bratislavu
00164348
2020798714
SK2 I 8180 0000 0070 0006 3679
tel.: +421918913405
e—mail : ani‘ ‚ť nipc—edu.sk
PaedDr. Darina V5boho‘ á. PhD.

iČo:
DIČ:
Číslo účlu:
Kontakt:
Zastúpcn~:

OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA

07 -07- 201‘

Došlo:
Číslo:

~2~/W~‘4‘

Prílohy~

Partner

-

za.:

Ret

Zriad‘ovateľ:

NáLo‘:

Obec Murúnsku Dlhú I.úku

~ídlo :

Č. 111.05001 Muránska Dlhá I úka

IČO:

00328545

DIČ:

2020724728

Číslo účtu:

~Kl9 0200 0000 00002512 6582

Kontal‘ t:

tel.: 421 58488 1033
e—mail: obecmdl a centru ni.-,k
Marek Nosko

Za~túpen~:

(v ďalšoni aj „Zmluvné strany“)
P lea mhu Ia:
TěLo zmluva je uzat\orena med7i 7mlu“n~Ini stranami ‘ sú‘ islosti s realiiúeiou Núrodného projektu pod
názvom ..Akti‘ zuj úee metód‘ ‘o ‚~cliove“.
PoskvtovateF je reali7átorom Núrodného projektu ..Akti‘ i/ujúee metód) ‘o ‘‘~chove“ v zm sIc Zmlu‘)
o poskytnutí NFP Č.: OPV 38 2013. podpísanej medzi Minister~t‘ oni ~kolst‘ a. ‚edy. výskumu a športu
510‘ enskej republik) a Posk‘ to‘ awľom dňa 13.06.2013. (1mb‘ ~i je i‘ ei~enena ‚ eentrálnom registri ‚mlú‘
na adrese : http: eri.go‘ .sk inde‘«php9lD 941467&l 1‘ ).
Partner je zriaďovateľom ~knl)

škokkého ‚ariadenia:

Škola / školské 7uriadenie :
Nú/o‘ : /ákladnú školu
Adresa: č. 52. 050 01 Murúnska Dlhú Ĺ úka
Riaditeľ: Mgr. Monika Podolinska
kontakt:

tel.:

Ná7o‘ projektu: Akti“izujúcc nietod) o

421 908910097
‚

cho‘
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4.

( ‚ ďalšom aj „Škola~ alcbo ..Školské iar adenie“ ).
spolupráce Poskvlovatel‘a a Partnera je dosiahnut‘. aby určení pcdagogickí a aleho odborní

Cicl‘om

/amesinanci Partnera. ‘ praxi cťekiívne “yu~ívali akti‘ i,ujúcc metódy vo výchove. modcrné digitálne
technológie a špeciúlne interaktí~ne diaitálne pomóck~ pre pcdagógov. a ‘edeli tak ‘‘~ra/ne prispieť
k el iminovaniu “ýcllovných problémo‘
V7hľadom na u‘cdené sa /mluvné stran‘ dohodli na “zájomnej spolupráci pri reali,ácii jcdnotli‘~ch aktivít
Národného projektu ..Akti~izujúce mctódy ‘o “ýcho‘c“ za nasledo«ných, I‘Zájonine (Iojednaných podmienok:

či. I
Definícia a ‘ýI‘Iad je(Inotlivýcl] pojn‘ov

„ Pedagogický zarnestuanec“
(alebo skratka „PZ“
v siovnorn spojení PZ a OZ)

Je l\7ickú osoba. Ltorá v konávu pedagoaickú činnost aje
7amestnancom podľa ~ I ods. 2 7ákona Č. 3 I 7 2009 !. i.

„Odborný zarnestnanec“
(alebo skratka „OZ‘~
v slovnorn spojení PZ a OZ)

Ic t)71ckÚ osoba. ktorá vykonúva odborná činnost‘ aje
/amestnancom podl‘a ~ I ods. 2 zákona č. 3 7 2009!. z..

Zákon Č. 317/2009 Z. z.

!úkon / 24. jána 2009 o pcdagogick‘~cli /amestnancoch a
odborn~ch 7amestnancocli a o zmene a doplneni niektorý‘ch
iúkonov.

„Projekt AM\“~

Národný projekt pod ná7vom Aktivi7ujúce metód‘ “o v‘~cho‘e
(ďalej ~ skratke aj ..AMV~). kód ITMS: 26120130025.
podrobnc popísaný ‘ jednotIl‘ y‘ch prilohách Zmlu‘ y
o posky tnutí NFP. Č. : OI‘\ 38 2013. i‘ erejncnej
‘ Centrálnom registri zmlú‘ . na adrese :
jJ.Ĺ~crt.co‘.sk indc\.pI pil) 91l467&l sk .

„Aktivity projektu Al“IV“

.Icdnotli‘ Č špeciíické časti reali,ácie projektu. podrobne
špcciflkované ~ prilohc č.4 k lmIu‘ C o poskytnutí NFP —
Podrobný Popis Akti‘ it Projektu, „ erejnenej ‚ Centrálnom
reoistri /mlú‘ ‚ na adrese:
blip: crz.eu\.sk indc\.php. ii) 941467&I sk
Projekt AM\ má 3 samostatné akti‘ it‘ :
Akti‘ita 1.1
Aktivita 1.2
Aktivita 1.3.

„Regionálny koordinátor
aktivít projektu~‘

Interný iamestnanec Poskyto“ateľa. optá“nen‘ — v súlade ~o
špeciflkáciou spolupráce Poskytovatcl‘a a Partnera
vvplývuj Ĺicou z tejto /mlu‘ ‚ — dohodnút s Partnerom ‚ menc
Poskytovatel‘a všetkv podrobnosti, termíny
a spósoh organizácic a organizačného 7abe/pečenia plnenia
vzájomn“ch po‘ innosti Posl‘y tovateľa a Partnera tak. ako
‘‘pb‘ajú / tejlo zmlu‘‘.
Re~ion~liiy koordinátor aktivit projektu je v pripade potreh)
— oprávnený zastúpit‘ ‘ jeho činnosti Odborného
administrntí«neho praco‘ nika projektu.

„Odborný administratí‘ n~
pracovník projektu“

liiterný /amestnanec Posk‘ to‘ atel‘a. oprú‘ nen“ ‘ súlade so
špeci Okáciou spolupráce Po~kyto‘ atcl‘a a Partnera
plý‘ ajúcou / tellu /mlu‘ ) — dohodnút‘ s Iřekventantami
v/deIú‘ ania. určen~ mi Partnerom. v mene Poskyto‘ atel‘a

Nazo~ projektu: Ak[ivi7ujúce metod‘ ‘o ‘‘eliD‘ e
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všetkv podrobnosti. termínY a spósob organi7ácie
a organi‘ačného zabe,pečenia pinenia ‘7újomných po“inností
Poskyto“atel‘a a Partnera. ~ú‘ isiacich s priebehom reali“ácie
‚‚dclávania v aktivite .2 projektu AMy.
Odborný administratívny praco“nik projektu je ‚ prípadc
potreby oprávnený zas[úpit ‚‘ jeho činnosti Regionálneho
koordinátora akti‘ íi projekiu.
Vzdelávanie v aktivite 1.2

„Frekventant vzdelá‘ ania

Je podrobne popísané v akti‘ite 1.2 projektu AMV
Tvorba akreditovaného vzdelávacieho programu ..Akti“izujúce
metódy vo výchove“. je súčasCou projektu AMV. Navrhovaný
počet kredito‘ iískaných absolvovaním predmctného
v/dclá‘ unia je 23 kreditov. lačiatok ‘ idelávunia ‘ akti“ite I .2
(2.polo‘ ca r. 2014 a r. 2015) bude nad‘ ti,o‘ ať na ‚akončenie
procesu akreditácie predmetného ‘idclá‘ acieho programu
(1.pOlo‘ ica roku 2014). Základný caso‘ ý roipis ‘ ‚delávania
v akti‘ite 1.2 je:
56 v)učo‘acích hodín reali/o‘anych tormou jedno. aleho
‚ iacdenných pre,cnčn~ch ‘.idelávaní (2 dni na ú‘ od — 1 deň
‘ priebehu 4 dni na /6‘ er) ‘ ca~ovom rozptití cca 3 mesiace.
48 ‘3učo‘ acích hodín formou dištančného “zdelávania
prostredníct‘ oni MKS ‚ časo~ oni rozpätí identickom s
pre/enčný ni ‘ ‚delávaním (cca 3 nicsiacc).
“

Pedagogický /amestnanec a alcbo odborný zamcstnanec /0
škol\ školského zariadenia u‘edeneho Partnerom ‘ bode 3.
preambul) tcjto 1mb‘ y. ktorý bude určený Partnerom a
vyslaný Partnerom na ‘,‘delú‘ anie ‚ aktivite 1.2 predmetného
projektu.

~‚náhradník frekventanta
vzdelávania“

Iný pedagogický /amestnanec a/alebo odborný /amestnanec
škol3 školského ‘ariadenia u‘ edeného Paru erom ‘ bode 3.
preambul) tcjto 1mb‘ . ktorý bude určený Partnerom a
‘ \ slaný Partnerom na videlá‘ anie namiesto p6‘ odného
frek‘ entanta ‚ /delá\ unia a to spósobom určený ni Lolito
/mluvou.

Koučing

Odborné sprevádzanie lřekventantov vzdelávania po ukončení
‚delúvania v akti‘ ite 1.2 v období 7avád7ania iískaných
poznatko‘ a podporných materiálov do reálnej praxe P7 a 07
na 5‘ oj ich knieňo‘ ých praco“iskáeh.
Proces koučingu ~a stranu Poskyto‘ atefa organ i7ačnc
zastre~ujú Regionální koordinátori akti‘ ít projektu ‘o ‚ zfahu
L Partnerovi a Odborní adminisuatívni pracovníci projektu ‘o
‚fahu L po/oro‘ uný ni. Partnerom určeným. brekventantom
‚ /dela‘ ania.

Kouč

Odborne ~pósohil~ lektor ‚7dclú‘ unia ‚‘ aktivite 1.2. ktorý sa
po skončení vzdelávania stá“a. na určené obdobie.
individuálnni koučom pie frekventanta vzdelúvania. ktorý
vzdelávanie v akti“ite 1.2 ahsol‘ o‘ ul. Kouč spre‘ ádza
třek“entanta vzdelá‘ ania ‘o ‘ zújomne dohodnutých terminoch
a edukačnÝch procesoch a to buď formou obobného kouči ngu.
alebo koučingu prostrednict‘ oni NIK ~.
leh placu organi7ačne /aslrešujú Rcgionálni koordinátori
akti‘ it projektu.

Odborné analýzy

Št) ri samostatné odborné aoalý7‘. ktorých úlohou je naj niti
zmapo‘ anie ‚ý chodisko‘ ej situácie a následné nalbrmulo‘ anie
16‘ rho‘ kr6tl‘odob3 ch. ~trednodobýcli a dlhodobých ciefo‘

Názov projektu: Aktivi7ujúce metód‘ ‘o ‘ýcho‘e
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‘ dcflno‘ an‘~‘ch ‘ýcho‘ n)‘ch obla~tiach: Mediúlna výchova.
tická výcho\ a. Dopra‘ ná ‘ýchova a idravotná v~cho‘ a.
I~rck‘ entanti ‚‘deIá‘ ania ‘ akti‘ ite 1.2 sú 7áro‘ eň
respondentami prieskumo‘ ‘)konú‘ aných ‚ ráinei reali,‘ácic
týchto odborn‘~cl1 analý7 pO‘erenými realiiátormi týchto
odborn‘ch analý7.
Realizátor odbornej analýzy

Tretia. prá‘niek“I osoba mimo Posk~to‘atcfa a Partnera.
‘~braná Poskyto~atefom ‚ procese ~erejného obtarú‘ ania
a náslcdne ~0‘ erená P03k) to‘ atefoni reali7áciou odborných
anal‘, ~ ‚m‘ sIc pokyno‘ a pie potreby Poskytovatefa.
‘ súlade s pmjektoni AMy.

Pracovník realizátora
O(lbornej analýzy

Interní. alcbo cxlerný 7amestnanec Real i~‘átora odbornej
anal~zy. disponujúci príslllšli‘m ~O‘ erením Realiiátora
odborncj analýzy. ‚cr1 fiko‘ aným Posk) tovatelom.
Spoluprácu s Partnerom určenými frek‘entantami videlá‘ania.
spočívajúcu vo vyplnení ankcto‘ých dotazníko‘.
organi7ačne a termíno~o 7abe7pečuje samostainc.

Edukačný balíček (EB)

Komplexná hmotná pomócka. ktorá bude sIú~if na nácvik
edukačných postupo‘ získaných v rámci vzdelá‘ ania

lřekventanto‘ s dóra,om na ..Akti‘ i~ujúce mclód‘
‘zdelá‘ania“ a leh o‘erenie ‘ praxi ohsahujúca: ‘ýhero‘ú
filmotéku, tlačená brožúru a IDP (Intcraktí‘ ne Digitálne
Pomóck)). ktorýnii sú špeciálne audio‘ izuálne obsah‘ pomóck pre P7 a!alebo 07 - umiestncné na digitáln‘ cli
nosičoch. primárne určené na prácu s interaktí‘ n> mi tabul‘ami.
digitáln)mi iariadeniami s kontaktn~m displa~ a štandardn‘mi
niultimedi‘Un) lni PC.
‘Ioderný komuni acný
systém (~IKS)

Špeciálny uiavretý komunikačný systém projektu AMy.
po/ostá‘ajúci z 2 videokonferenčných stredísk. 27 satelitných
stredí~k a 7 500 individuálnych. kóclo‘ aných prístupo‘
(konco‘ých bodo‘ MKS) umožňujúcich ~)uží‘anie MKS.
Prc plnohodnotné /apojenie sa clo v/dcI“ ania ‘ akti‘ te 1.2 je
ne‘‘ hnutné. ab) í~‘ekvcntant v7delá‘ allia dispono‘ ‚U “la~tným
‘esp. Partnerom poskytnutý ni stolný ni počílačom notebook—
0111. S možnosfou pripojenia na internet a s mo.‘nost‘ou
prijimania a odosielania obi‘aiu a zvuku ( t. j.:
Zabudo‘ anč e“.terné : “eh .kamera reproduktor) mikľoft~n)
Pozn.: prípadná technická ne~pó~obilosf P“ru era iabczpečif

túto podmienku bude riešená indi‘ icluálne.
K pripojeniu do NIKS CC7 koneo‘ý bod nebude po~adovaná
nadštandardnú rýchlost‘ interneto‘ ého pripojenia ani ~iadne
ďalšie hardvéro‘ é a soft‘ éro‘ é ~yba‘ cole počitačo‘ notebook
o‘ fi‘ekventantov videlá‘ allia.

„bez zbytočného odkladu‘~

lhneď. najneskór do 3 praco‘ ných dní.

Či.

ii

Predmet Zmluv)
Predmetom tejto zmlu‘) je úpra‘ a ‚ /ajomn~ ch plá‘ a po‘ inno~tí Linu‘ ný cli ~trán. ktoré ni ‘ zniknú
v SÚ‘ isloSti so lapojcním sa Škol“ školsl‘ého ‚ariaclcnia u‘ eclcného Partnci‘oni ‘ bode 3. preambul) tejto
zmlu‘‘ do realizúcie Nái‘odného projel‘tu ..Akti‘ izujúce nietód‘ ‘0 ‘“ello‘ e“ (ďalej ‘ te‘te aj ..Projekt
AMV1.

Núio« projektu: Aktivizujúce metod‘ ‘o ‘‘cho‘e
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Preclmetorn tejto /mlu‘ ‚ je najmä po“innosť Partneru určiť z rado‘ zame‘,tnancov pracujúcich ‚‘
škole školskom ‚ariadení. u~edenom Partnemm “ bode 3. preambul) tejto 7mluvy. príslušný počet
Pedagogických alebo Odborn“ch iamesuanco‘ / dancj ~kol3 škokkého ‚ariadenia (ďulej ~ te‘~te aj
a O/~). ‘~ slať cli na ‚‘zdelú‘ unie ‚ akti‘ ite 1.2 Projektu AMV a dostúť si svojim iávävkom ‚OČi
Posk) to‘ ateVovi ‚‘ zmvsle prísiušný‘ch Llstanovení tCjto 7mluv) .
Predmetom tejto 7nlIu“y je ďalcj po‘ inno~ť P05k) to‘ atcra umožniť a zahcipečiť absoi“o‘ anic
vzdclá~ania ‘ akti‘ite 1.2 Partnerom určený ni Pedagogickým ‚ilebo Odborným zamcstnaneom (cl‘uiej
‚ te\te aj „ PL a O/~) a ‘~plniť si s“oje 7á‘ ä,k3 ‚oČi Partnero‘ I ‘ zmysle prísiušnýeh u~tano‘ení tejto
/miu“).

či. iii.
Rozsah spolupráce
Škola/školské zariadenie u‘edené Partnerom v bode 3. pľealnbuly tejto zmluvy sa realizácie
Projektu ANIV zúčastní‘ častiach:
3.1.1.

V,delávanie ‘ akti‘ te 1.2 projektu AMy.

3.1.2.

Koučing ‘rek‘ entanto‘ ‚ vdelá‘ unia
v ukti‘ ite 1 .2 projektu AMy.

3.1.3.

Spolupráca třek~entanto“ videlávania na realizácii odborných analýz v rámci projektu AM\

“

ich proi‘esionálncj pra\i po ukončení ‚‘idelávania

.

Poskytovatel‘ Partnero‘i - v rámci účasti školy/školského zariadenia, uvedeného v bode 3.
preambuly tejto zmluv), na projekte ANI“ - poskytne:
3.2.1.

VzdeIá‘ unie ‚ akti‘ itc 1.2 projektu AM\ . ‘ r‘~tane ‚uheipečenia ub) to‘ unia a stravy počas
viacdenných prezenčných ‚7delá‘ aní. pre Partneroni určených řek‘ cntanto‘ ‚ ‚delú‘ ania
‘ LOl) sic prísiušných ustanovení tejto /mlu‘‘ .

3.2.2.

Odborno

3.2.3.

technické pomóck) a podporu ‘ nasledujúcom ro7Sahu:

—

3.2.2.1.

Edukačné balíčk) ‚ počte ro‘ nakom. ako je počet lřekventantov v/deiá‘ allia
určených a ‚‘yslaných na v,delávanie v akti‘ ite 1.2 Pai-tnerom.

3.2.2.2.

Kódované. individuálne prístup) do NIKS a niožnosť ‚‘vu~ívať MKS prc ‚šctkých
frck“entanto“ videlá“ania určených a ‘~ slaných na “7deiávanie ‘ akti‘ ite 1.2
Partnerom.

Odborné kon7ultácie a príslušné materiál) súvisiace s povinnou propagáciou a publicitou
Projektu AMV ‘ zm~ sic prislušný‘ch ustano‘ cní Príručk) pre prijímatcľa NI P. ktorou je
realizácia projektu ‚ ia.‘aná.

Čl. 1‘
Práva a

l)OVinnOSti

.

Zmhivných strán

Práva a po‘innosti Poskytovatel‘a
4.1.1.

Posk~to‘ atel‘ zabezpečí rculizúciu ‚ zdelávania ‚ aktivite 1.2 ‘ súlade so zaznilu‘ neným
podrobný ni popisom akti‘ it projektu AMV a umožní lřek‘ entantom ‚ zdclá‘ unia. určeným a
‘ ~ slaným Partnerom. ‚účastnit‘ sa na ňom.

4.1.2.

PoskytovateF bude inťormo‘ ať Partnera a táro‘ eň školu školské zariadenie. ti‘ edené ‘ bode 3.
preambul) tejto zmlu‘ ‘ ‚ o presn~ cli terminoch a miestach pricbehu vzdelá‘ ania ‚ uktivite 1.2
v dostatočnoni časo‘ oni predstihu
minimálne 30 dní pred lačiatkoni príslušnej časti
‚zdelá‘ unia ‚ nkti‘ ite 1.2 a to prostrcdoíct‘ oni samo~tatnej w ebstránk) projektu AMV a tíež
samostatným inľormačnýni e—mailom určeným pre lřek‘ entanto‘ ‚ zdelá‘ ania. ktorý
Posk\ to‘ ateľ ‘ kápu odosle aj na určený. kontdl‘tn) c—mail Partnera. minimáhie IS dní prerl
‚ačiatkoni prisiušnej Časti ‘ ‚delá‘unia v aktivite 1.2. .Ie “ýlučným prá‘om Posk\ to‘ ateVa
určo‘ ci~ termíny a micsta reali,‘áeie ‚ /delávania ‚ akti‘ itc 1.2 ‘ rámci cclcj realizácie Projektu
AMV a ‘ rámci celého ú7cmia SIo‘ e iska.
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4. I .3.

4.1.4.

Poskytovatel‘ zabe7pečí odbonie spósobilých lektorov v/delá‘ ania v akti‘ ite 1.2 a ich osobnú
účasť na preienčných dištančn-~ch hodinách videlá‘ ania. ‚tko aj na príslušnom roi~aliu
koučingu v /m“~le podrobného popisu akti‘ ít projektu.
Poskytovatel‘

zabezpečí

ubytovanie

a stravovanie

ířekventantov

“7delávania počas
‘~ štandarde: 3

‘iacdennýeh prc7enčných “7delávan í v nil estach určen‘~ cli Posk~ tovatel‘om.

Ii‘ iezdičko‘ é ubytovacie iariadenie. dvojposteľové izhy. plná pen7ia.

4.2.

4.1.5.

Posk‘to‘ otel‘ bude iní‘ormo‘ ať Partnera o presných termínoch oku‘ ít projektu reali,ovany‘ch
rámci edul‘ačny‘eh ~ľOCCSO‘ prebiehajúcich na páde škol3 školského iariadenia u‘edeného
‚ bude 3. preambuly tejto zmlu~y. resp. na páde tcjto škol~ školského ‚ariadenia mimo
štandardn‘~eh edukačn~ch proeeso‘ (L . Koučing. /her údajo‘ pre odborné analy‘zy)
v dosiatočnom čaSo‘ om predstihu Lj. minimálne 7 dní pred leh uskutocnením a to formou
e—mail aviia ocloslaného na kontaktný e—mail Partnera a iároveň na školu školské 7ariadenie.
u‘ edené ‚ bode 3. preambuly tejto imluvy. príslušn“m Regionálnvm koordinátorom akti‘ It
projektu.

4.1.6.

t‘oskyto‘atef dodá a OdOV7dá Partnerovi odborno—technické pomócky podl‘a Čl. Ill. tejto
zrnlu‘y ‘ termínoch ‘yplý‘ajúcieh zo zazmluvnenej ‘erzie Projektu AMy, v súlade
s časo‘~ni harmonogramom realiiácie Projektu AMy. podfa nasledujúceho: Fdukačné
balíčk‘
‚ rámci zá‘ ereeného št‘ ordňového prezenčného ‘,delá\ ania ‘ akti‘ te 1.2.
lndividuálne kód‘ lire ‘stup do MKS — he7odkladne po spusteni riadnej prevádzky MKS.
najneskór 30 dní pred iačiatkom v,delá~ania ~ akti‘ lie 1.2. Fdukačné balíčky budú Partnerovi
odo‘ zdané na iáklade preberacieho protokolu. prostredníetvom fřek~entanto‘ ‘zdelá‘ ania,
určených a ‘y~lan)‘ch na ‘zdelávanie Partnerom.

4.1.7.

Poskyto‘ atel‘ zabeipečí z‘ erejnenic informácie o zapojení sa Partnera a ním určenej
školy školského .‘ariadenia. u‘edeného ‚ bode 3. preambuly tcjto zmlu‘y. do realizácie
Projektu AMV na ‘vebstránke projekw AMy. “ rámci MKS a ‚ rámci informovania verejnosti
o akti‘ itúeh projektu AMV na úrovni lokálny cli a regionáln‘ cli médii. pokiaf takéto
informácie budú súčasťou realizo‘ anej propagácie a publicity projektu.

4.1.8.

Poskyto‘ atel‘ so zavU7uje he7odkladne informo‘ ať Partnera o ‘šetkých skutočnostiach. ktoré
mó~u mat‘ ‚ ply ‘ na lehoty a roisah akti‘ ít určeny‘eh ‘ Projekte.

Práva a povinnosti Partnera
4.2.1.

Partner sa zaväzuje predlo~iť Posky to‘ atel‘ovi ‘ eliote do 7 pracovných dní od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy‘ /oznam technicky spósohil‘eh fřek‘ entanto‘ “zdclá‘ ania určeny‘ch
Parinerom na ‘,delá‘ wile ‚ oku‘ ite 1.2 Projektu AMy. ktor“~ bude obsaho‘ ať osobné údaje
flek‘ entanto« vzdelúvania. sáhlas třekventantov vzdelávania s poskytnutím leh osobn~ch
údajov pre účely Projektu AMV ako aj sáhlas ířekventantov “7delávania s ich /apojeníni do
Projektu AMy. I echnicky spósobilým frek“entantom ‚ zdelá‘ ania so pritom ro7umie
třekventant ‚ 7dclá‘ ania. ktor~ disponuje vlastny‘ni resp. Paruneroni poskytnut~ni stolny~ni
počítačom notebook—om. s mo~nosťou pripojenia na internet a s nio~nost‘ou prijímania
a odosielania obraiu a /‚ diku (1. ~j: 7abudo‘ anč e\terné: web, kamero reproduktory
mikrofón).

4.2.2.

Partner so zaviizuje uniožnit‘ řek‘ entantorn v7delá‘ ania účast‘ na “zdelá“aní ‚ akti‘ ite 1.2
Projektu AMy na miestaeh a termínoch určených Poskyto“atel‘om. o ktor‘~ch hude
informovaný “ zm“sle ustcino‘enia 4.1.2. tejto zmlu‘ y a ‘‘slať ieli no toto ‘ zdelá‘ unie.

4.2.3.

V pripade akýchkofvek persoi aIn‘ cli zmien týkajúeich so Frekventantov “zdelá~ania
(skončenie
dlhodobé prerušenie pracovného pomeru a pod.) so Partner 7aväzuje bez
zbvtočného odkladu písomne O t~chto ‚menúch inlbrmovať Posk‘ tovatel‘a ci to
prostredníet‘ oni e—mailu no adresu príslušného Regionálnelio kooi‘dinátoru akti‘ it projektu
a ‚ kápli na u‘ edený kontaktný e-mail Posky to‘ ‚uefa. Súčasne Partner iabe~pečí. aby
po‘ innosti odstupujúceho 1 rek‘ entanta ‚ delá‘ ania. ty‘kajúee so Projektu \\IV. k‘ olifiko‘ one
prebral iny‘ technick‘ spósohil~ frekventant v~delávania určený Parinerom — t~‘v. Náhradník
lřekventanta ‚ 7delú‘ ania. Náhradník na‘ ‘hnut“ Partneroni sa stone Frek‘ entontom
‘zdelávania a~ lid) jeho seli‘ álení Poskvto‘ otel‘om. Udaje Náhradníka lřek‘ entanta
zdelá‘ania. ‘rátane jeho súhlasu s posk‘ tnutím jeho osobn“ch údajo‘ pre účely Projektu
AMV oko aj súhlasu s jeho zapojením do Projektu Aí\ IV. je Partner 1)0‘ inny‘ predložiť
Posky to‘ atel‘o‘ i bez zb‘ točného odkladu.
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4.2.4.

Partner SVojim podpisom na tejto zmluve udeFuje generálny súhlas so vstuporn koučo‘
a praco‘ níko‘ reali7átorov odborn~ch anaiý, projektu AMV do pricstorov školy I školského
zariadenia u‘ edeného ‘ bode 3. prcanibuly tejto zmiu‘y. ‚rátane ~úIiiasu s leh vstupom počas
edukačného procesu. za účelorn výkonu činností súvisincich s realizáeiou Projektu AMV
častiach: evaluácia. odborné analýzy a koučing lrekventantov vzdciá“ania v aktivite 1.2.
‘ termínoch oznánienýeh Purtnero‘ I podFa ustano‘ enia 4.1.5. tejto /mlu‘y.

4.2.5.

Partner sa ia‘hiuje. ~e ‚ ~Ú‘ isiosti S realiiácioti projektu AMV umo~‘ní prípadn~ ‚ýkon
kontrol) auditu pirienia tejto /mlu‘ Y /0 Stran) opľáVnenýeh osóh na výkon kontrol) auditu
‚ imysle príslušn‘cii prá‘ nych predpiso‘ SR a I U. a v 7myslc tejto ‚miu‘y.

4.2.6.

Partner ‚a za‘ äzuje. prostredníctvom ním určen~eh lřek‘ entanto~ ‚ ‚deIávania. poskytnút
Poskyto‘ ateFo‘ i pinů súčinnost‘ pri realizácii Projektu v časti: odborné analýz) a koučing
iřek‘ entanto‘ ‚‚deiá‘ania ‚ akti‘ ite l.2. podl‘a za/nilu‘ neného podrobného popisu
jednotil‘ ýeh akti‘ ii projektu.

4.2.7.

Partner sa iaväiuje nadit sa pokynmi Poskytovatei‘a su‘ isiacirni s povinnou propagáeiou
a publicitou Projektu AMV v zniysle prísiušných to~tano‘ ciii Príručky lire prijímateľa N[‘P.
ktorou je reahzáeia projekw ‘i‘izaná.
či.‘.
Tľvanie a ukončenie Ziniuvy

5.1 .

Fátu 7rnllL‘ a nadobúda platnost‘ dňoni jej podpisu 7miu‘ ný ni i stranami a účinnost‘ dňorn nasledujúci ni
po diii ‚jej i‘ erej nen ia.

5.2.

‘1 áto /miuva sa uzat‘ ára na dobu určitú. a to na dobu realiz“icie projektu.

5.3.

Táto zrniti‘ u možno skončit pred uplynutím dob) :
5.3.1.

dohodou zrnluvnýeli strán.

5.3.2.

jednostrannýiii odstúpenírn zo strany Posk\to~atei‘a ‚ prípadc. že Partner opako‘ ane porušuje
s‘ oje povinnosti ‚ ~pl)‘‘ ajúee 7 tejto ‚mlu‘ ~ a to aj napniek písomnému upo/orneniu na
porušo‘ anie. ktoré hude obsahovat aj poučenie O niožnosti odswpenia od zniiu~y.

Či.‘

i.

Zodpovednost‘ za škodu
6.1.

Zniluvné stran‘ Sa zavĹizujú vyvinút maxirnáinc úsihe na predehádzanie škodám a na minimahzáciu
‚zniknut‘~ch škód.

6.2.

Lmiu\ né stran) Sa 7~\ ä7ujú upozornit‘ druhú /niluvnú stranu bei ihytočného odkladu na ‘zniknuté
okoino‘ti. ‘ ‚ iučujúee /odpo‘ ednost‘. brániaee riadnemu plneniu tejto /miu‘ ~. milu‘ ne stran“ sa
za‘ ä/uju ‚‚ ‘ máť niaxiniálne úsilie na ud‘ ratenie a prekonanie ‚ik‘ chkoľ‘ ek okolností braniacieh
riadnem u p1 není ti tej to / nil ti‘) .
prípade. že Partner neiabeipeči nahradnika za Frekventanta, tak ako tato jeho povinnost vypiÝva
/ Článku l\ .. ustano‘ enia 4.2.3 tejto /mlu\ ). je po‘ inn~ ‘ plnej výške uhradit Posk‘ to‘ atei‘ovi
nákiad\ . ktoré Posk“ to‘ ateF preukáiatei‘ne ‚3 naložil na ‚ 7delá‘ anie póvodného (‘rek‘ enlanta. ‚ rátane
neoprá‘ nenýeli ‚‚‘da‘ i‘o‘ . ktoré preukázatel‘ne ‚ zniknú ‘ tejto ~ú‘ kiosti Posk‘ to‘ atd o‘ I.
\ř

PoskytovateF niá nárok na náhradu škody. ktorá niti ‚ ‚nikne.

‚

prípade že:

6.4.1

Posk‘ to‘ ateľo“i — ‚ dósiedku portišenia po‘ innosti zo strany Frekventanto‘ ‚zcleiá‘ ania ako
aj Partnera — preukázateFne ‚‘zniknú neoprá‘ nené ‘‘ davkv. Tieto ‚je Partner po‘ inn‘~ ‚ pinej
ý ~ke uhradit Posk) to‘ atei‘ovi bez ďaišej možnosti táto povinnost rozporo‘ ať.

6.4.2.

Partner ~a dopustí akéliokoľvek konania alebo ‚anedbania svojej po‘ innosti. prípadne
‚anedbania a konania zo strany níni určených frek‘ entanto‘ ‘ zdeiá‘ ania a iumestiianeov
Partnera. i‘toré b‘~ ~púsobilo škodu na majetku Po‘k\ to‘ ateI~a. pnípadne na majetku tretíeh osób
S ktor“mi je Posk‘ to‘ atel‘ ‚ zmluvnom ‘ ‚taliu.

či.
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Záverečné ustanov enia
7.1.

Táto Zmlu~a. ako aj prá‘ a a povinnosti “7niknuté na 7áklade lejI0 7mlu~3 alebo v ~úvklosti
nadia Obchodným 7ákOnnÍkom platným na území SR.

7.2.

Zmluvné strany sa dohodli. že predmet spolupráce a účasť na projekte u“edcné v tcjto zmlu~e móžu.
ale nemusia. byť imluvn~mi stranami “ priehehu trvunia tel10 71111u‘ ~ ro,šírené o d‘alšie možnosti
spolupráce na projekte AMV a účasti na projekte AMV ‘~plý‘ajúce / projektu ANI\ . Každé takéto
ro,šírenie musí b3 ť upra‘ ené 9amostatli~‘m. riadne očRlo‘ aným a podpísaným Dodatkom k bito
zmlu‘ e.

S

ňou, Sa

[akýmito možnosťanii ro7šírenia spolupráce sa rozumie najmä:
a! Posk3 Inutie lntcrakti‘ nei tabule a projektoru za podmienok a okolností stano‘ ených 7a/mlu‘ nenýrn
podrobným popisom aktivit projektu AMV (celko‘\~ počet takto po~k) tnut‘~ch IT ‘ r‘~mci projektu
AMVje 1350).
b prenájom pnies1oro~ Partnera ia účelom reali,ácie pre7enčnýeh častí v7deiávania ‘ akti‘ te 1.2
projektu ad—hoc prenáj m‘ .
c prenájom priestorov Partnera ~a účelom umiestnenia ~atelitného strediska MKS ~ľC potrehy
realizácie dištunčného ‘/delá‘ unia « akti‘ itáeh I.! a 1.2 počas celého tr‘ unia projektu.

resp. kombináeia týchto možností.
7.3.

Túto Zmluvu je možné ďalej metliť a dopÍiiať len písomnou dohodou Zmlu“ných sirán ‚o forme
číslo“anýeh dodatko‘ tejto /mluvy. podpísanýeh oprá~nenýnii /ástupcami.

7.4.

Akékofvek oznámenia alebo
dokument~ medii /mlu‘ nými stranami týkajúce sa tejto 7mluvy musia
mať písomnú formu a mu~ia b) ť doručené druhej zmlu‘nej strane osobne. doporučenou poštou alebo
kuniérskou službou. Fakémuto doručeniu móže. ale nemusí predchád7ať o7nálllcnie pro~tredníctvom e
mailu na kontakué e—mail adresy 7mluvn“ch strán. Formu doručenia osohne. doporučenou poštou.
alebo kuriérskou službou nemu~ia mat oznámenia týkajúee Sa termínov realizácie jednotli‘ ých akti‘ ít

mé

a súčastí projektu AMy. ktoré sú pre~ne popisané‘ jednotli‘ých ustano‘eniaeh tejto /mlu‘) a pne ktoré
je 7á‘ ä“ná e-mail torma oznámeninL.
Pokiaf Sa niektoré ustano«enia tejto zmluv)‘ stanú neplatn‘~‘nii alebo nevymožitel‘nýmj. nebude to mať
vplyv na platnosť a vymožitel‘nosf ostatných ustanovení 7nlluvy. 7111111‘ oč stran) sa zavilzujú nahradiť
neplatné alebo nevvmožiteVné ustanovenia novými ustanoveniami. ktoných znenia budú zoclpo‘ edať
úmyslu “vjadrenému póvodným ustano‘;ením a touto 1mb‘ ou ako eelkom.
7.6.

Táto zmlu‘ a je vyhotovená ‘ (4) št‘ roch novnopisoch ~ platnosfou origin‘ílu. pničom každá zo
7lilluvných stráni obdrží d‘ e ‘ boto‘ cola.

7.7.

Neoddelitefnou súčasfou tejto zmluv~ je sú:
Príloha č. I — 7oznam techniek) spósohilých (řek‘ entanto‘ ‘ zdelá‘ ania určených Partnerom na
‘zdelá‘ ulije ‘ akti‘ ite 1.2 Projektu AMV ‚hoto‘ ený ‘ zni‘ sIc Cl. I\ . bod 4.2.1 7mb‘).

v~

dňa

~
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