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ZMLUVA O ÚČASTI NA PROJEKTE  

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

v spojení s ust. § 659 Občianskeho zákonníka  

 

medzi  

 

Poskytovateľ :  
Názov:     Metodicko-pedagogické centrum 

Sídlo :      Ševčenkova 11,  850 05 Bratislava 

IČO:      00 164 348  

DIČ:     2020798714 

Číslo účtu:     

Bankové spojenie:    

Kontakt:    Mgr. Slavomír Grúber 

Zastúpený :              Ing. Peter Dubovan    

poverený zastupovaním GR   

   

  

Organizácia   :   
Názov:     Centrum vedecko-technických informácií  

     Slovenskej republiky 
Sídlo :      Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

IČO:      00151882  

DIČ:      SK2020798395     

Číslo účtu:    7000064743/8180  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Kontakt:               Ing. Ladislav Staroň 

Zastúpený :               prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

    

(v ďalšom aj „Zmluvné strany“)  

 

 

Preambula: 

1. Poskytovateľ je realizátorom Národného projektu „Aktivizujúce metódy vo 

výchove“ v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č.: OPV/38/2013, podpísanej medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a Poskytovateľom dňa 13.06.2013. (Zmluva je zverejnená v centrálnom registri zmlúv 

na adrese : http://crz.gov.sk/index.php?ID=941467&l=sk ) (v ďalšom :  „projekt 

AMV“). 

2.  Organizácia- Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky  

je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom  je Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky.  

3. Cieľom spolupráce Poskytovateľa a Organizácie je : 

- rozvoj a zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií  a zručností zamestnancov 

pracujúcich v oblasti vzdelávania a výchovy v priamo riadených organizáciách 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v ďalšom : „PRO“) 

v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja ako aj pedagogických 

a odborných zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, 

školských výchovno-vzdelávacích zariadení, školského klubu detí, školského 

http://crz.gov.sk/index.php?ID=941467&l=sk
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strediska záujmovej činnosti, centra voľného času, školského internátu, 

špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení, základných umeleckých 

škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl umeleckého zamerania.    

- zriadenie satelitných stredísk Moderného komunikačného systému (v ďalšom 

„MKS“)  na pracoviskách Poskytovateľa a Organizácie tak, aby ich rozmiestnenie  
zabezpečilo  rovnomerná pokrytie regiónov mimo Bratislavského samosprávneho 

kraja a primeranú dostupnosť pre PZ a OZ zúčastnených na aktivitách projektu 

AMV . Na satelitných strediskách budú umiestnené videokonferenčné zariadenia, 

cez ktoré budú prebiehať jednotlivé aktivity projektu AMV. Zúčastnené PRO 

budú MKS využívať zároveň na vzájomnú komunikáciu a prenášanie získaného 

know-how z projektu AMV do svojich vnútorných riadiacich procesov.  

- zostavenie tímu multiplikátorov projektu AMV (účastníkov vzdelávania v aktivite 

1.1 projektu AMV - Modul 1 a Modul 2 a zároveň lektorov a koučov vzdelávania 

v aktivite 1.2 projektu AMV)  

- zvýšenie špecifických zručností a kompetencií určených pracovníkov 

Poskytovateľa a Organizácie, zúčastnených na vzdelávaní v aktivite 1.1 projektu 

AMV – Modul 3 a Modul 4  

 

 

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci pri 

realizácii jednotlivých aktivít Národného projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove“ 

za nasledovných, vzájomne dojednaných  podmienok: 

 

Čl. I 

Definícia a výklad jednotlivých pojmov 

 

„Pedagogický 

zamestnanec“  

(alebo skratka „PZ“ 

v slovnom spojení PZ a 

OZ)  

 Je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú 

činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona 

č. 317/2009 Z. z..  

„Odborný zamestnanec“  

(alebo skratka „OZ“ 

v slovnom spojení PZ a 

OZ)  

 Je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť 

a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona č. 

317/2009 Z. z.  

Zákon č. 317/2009 Z. z.  Zákon z 24. júna 2009 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

„Projekt AMV“ 

 

 

 

 

 

 

 

 Národný projekt pod názvom  Aktivizujúce metódy 

vo výchove (ďalej v skratke aj „AMV“) , kód  ITMS 

: 26120130025, podrobne popísaný v jednotlivých 

prílohách Zmluvy o poskytnutí NFP, č. : 

OPV/38/2013, zverejnenej v Centrálnom registri 

zmlúv, na adrese : 

http://crz.gov.sk/index.php?ID=941467&l=sk 

 

„HOPS“  Hlavná Odborná Pracovná Skupina – kolektív 

odborníkov menovaných zo strany Poskytovateľa, 

ktorý nesie hlavnú obsahovú a odbornú 

zodpovednosť za všetky výstupy z projektu AMV. 

http://crz.gov.sk/index.php?ID=941467&l=sk
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Jej kompetencia a rozsah činnosti sú presne 

definované v Podrobnom Opise Aktivít Projektu 

AMV, ktorý je súčasťou zmlúv zverejnených 

v CRZ. 

 

„Aktivity projektu 

AMV“  

 Jednotlivé špecifické časti realizácie projektu, 

podrobne špecifikované v prílohe č.4 k Zmluve 

o poskytnutí NFP – Podrobný Popis Aktivít 

Projektu, zverejnenej v Centrálnom registri zmluv, 

na adrese : 

http://crz.gov.sk/index.php?ID=941467&l=sk 

Projekt AMV má 3 samostatné aktivity :  

Aktivita 1.1 

Aktivita 1.2 

Aktivita 1.3 

 

„Modul  1“ v aktivite 1.1 

projektu AMV  

 Vzdelávanie v Efektívnej komunikácii, poradenstve 

a koučovaní v školskej praxi, realizované 

prezenčnou aj dištančnou formou  

 

 

„Modul  2“ v aktivite 1.1 

projektu AMV 

 Vzdelávanie v Zážitkových metódach mimo 

vyučovania, realizované prezenčnou aj dištančnou 

formou  

 

„Modul  3“ v aktivite 1.1 

projektu AMV 

 Vzdelávanie v oblasti : Projektový manažment 

 

„Modul  4“ v aktivite 1.1 

projektu AMV 

 „Jazykové vzdelávanie“ v dvoch jazykoch 

anglickom a nemeckom: 

AJ - práca s odborným anglickým textom 

NJ - práca s odborným nemeckým textom 

 

 

Účastník vzdelávania   Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania 

a výchovy, prihlásení prostredníctvom svojho 

zamestnávateľa a zároveň prostredníctvom svojej 

osobnej prihlášky na vzdelávanie v jednotlivých 

aktivitách projektu AMV. 

Pre účely tejto zmluvy ide o zamestnancov 

Organizácie, ktorých – na základe ich prejaveného 

záujmu -   vyberie  a vyšle na vzdelávania 

Organizácia, pričom kľúčom výberu budú najmä 

skúsenosti zamestnanca so vzdelávaním PZ a OZ 

v školstve (Modul 1 a Modul 2) , a/alebo jeho 

pracovná pozícia v Organizácii (Modul 3 a Modul 

4).      

 

Multiplikátor   Organizáciou určený účastník vzdelávania  

v Module 1 a v Module 2 v aktivite 1.1 projektu 

AMV, pracujúci v ďalšom pre projekt AMV, na 

http://crz.gov.sk/index.php?ID=941467&l=sk
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základe zmluvného vzťahu a na náklady 

Poskytovateľa,  na pozícii lektor a následne  kouč  

v rámci vzdelávania v aktivite 1.2 projektu AMV. 

Súčasťou práce Multiplikátora (lektora a kouča) v 

aktivite 1.2 je časť vzdelávania a koučovania vedená 

dištančnou formou, ktorej podstatou je práca 

lektora/kouča pred webkamerou/kamerou (on-line 

prednášky), ktorá je zároveň zaznamenávaná,  

následne archivovaná a pre účastníkov aktivity 1.2 

viacnásobne  dostupná prostredníctvom 

videoarchívu projektu AMV. 

 

Moderný komunikačný 

systém (MKS)  

 Špeciálny uzavretý komunikačný systém projektu 

AMV, pozostávajúci z 2 videokonferenčných 

stredísk,  27 satelitných stredísk a 7 665 

individuálnych, kódovaných prístupov (koncových 

bodov MKS) umožňujúcich využívanie MKS najmä 

pre:  

- potreby dištančného vzdelávania v Aktivite 1.1 

a Aktivite 1.2 (celkovo pre 7665 

frekventantov),  

 na operatívnu a priebežnú komunikáciu 

zamestnancov pracujúcich v oblasti 

vzdelávania, zúčastnených na projekte  

 šetrenie nákladov na ubytovanie 

lektorov/UKV(učiteľov kontinuálneho 

vzdelávania) a účastníkov vzdelávania, 

 možnosť okamžitej komunikácie, 

 časové úspory lektorov/UKV a účastníkov 

vzdelávania času spotrebovaného na 

cestovanie, 

 zabezpečenie sociálnej integrity rodín 

lektorov/UKV a účastníkov vzdelávania, 

 znižovanie rizika vyplývajúceho z prepravy 

osôb, 

 zdieľanie informácií, vedomostí, skúseností a 

metodických postupov v reálnom čase a ich 

následná rýchlejšia implementácia v praxi, 

 zabezpečenie archivácie všetkých dát 

a obsahov (vrátane obsahov audiovizuálnych) 

súvisiacich s projektom prostredníctvom 

vlastného úložiska dát v zodpovedajúcej 

veľkosti (minimálne 50 terabytov)  

 zabezpečenie priebežnej dostupnosti všetkých 

dát a obsahov (vrátane obsahov 

audiovizuálnych) súvisiacich s projektom pre 

všetkých účastníkov projektu (interaktívny, 

časovo neobmedzene dostupný digitálny archív 

)  
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 možnosť nahrávania a archivácie všetkých 

aktivitít prebiehajúcich v rámci MKS  

 záverečnú evaluáciu aktivít projektu,  

 odborné video - semináre v aktivite 1.2.  

 odborné sprevádzanie nových koučov  

 koučing frekventantov vzdelávania v aktivite 

1.2.  

 

Účastníci a realizátori aktivít projektu AMV  budú 

napojený na MKS prostredníctvom svojich 

počítačov cez koncové body prostredníctvom 

počítača (stolného alebo notebooku) po zadaní kódu 

sa pripojí k MKS. K pripojeniu na MKS nie je 

požadovaná nadštandardná rýchlosť internetového 

pripojenia ani hardverového a softverového 

vybavenia počítačov.  

 
 

Čl. II 

Predmet Zmluvy a rozsah spolupráce  

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných 

strán, ktoré im vzniknú v súvislosti so zapojením sa Organizácie  do realizácie  

projektu AMV  v rozsahu stanovenom podrobným, zazmluvneným a zverejneným  

popisom aktivít projektu AMV.  

2. Zmluvné strany týmto uzatvárajú, v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho 

zákonníka,  zmluvu  o výpožičke, pričom predmetom výpožičky je technológia, 

technická podpora umožňujúca prevádzku a využívanie MKS a  určený počet 

videokonferenčných zariadení ako súčastí MKS, ktoré je Organizácia oprávnená 

a povinná využívať výlučne pre  účely realizácie Národného  projektu AMV .   

Čl. III. 

Práva a povinnosti  Zmluvných strán  

1. Práva a povinnosti Poskytovateľa :  

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť – v prípade záujmu zo strany 

Organizácie - pre Organizáciou určených zamestnancov, osobne 

prihlásených na  vzdelávanie v Module 1, Module 2,  Module 3 

a Module 4 aktivity 1.1.  projektu AMV  príslušné vzdelávanie v súlade 

s jeho zverejneným opisom, s vyžitím prezenčnej i dištančnej formy 

vzdelávania. 

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje po administratívnej stránke zabezpečiť  

realizáciu vzdelávania v Module 1. a v Module 2., Module 3 a Module 

4 Aktivity 1.1 v súlade  s podrobným popisom aktivít projektu AMV 

a umožniť  účastníkom vzdelávania  zúčastniť sa na ňom. 

Administratívne zabezpečenie realizácie Aktivity 1.1. spočíva vo : 

vypracovaní podrobného časového harmonogramu realizácie aktivity 

(časový rozpis realizácie jednotlivých činností), výbere priestorov pre 

vzdelávanie, vypracovaní harmonogramu realizácie vzdelávania, 

rozpise vzdelávania jednotlivých skupín, vo výbere a zabezpečení  

účasti na súvisiacich videoseminároch a záverečnej odbornej 

konferencii v spolupráci s hlavnou odbornou pracovnou skupinou 
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projektu AMV  (HOPS), v administrácii  formálnych a odborných 

výstupov z jednotlivých vzdelávaní a podkladov dodaných určenými 

zamestnancami Organizácie, zúčastnenými na jednotlivých aktivitách 

projektu AMV  (spätné väzby, prezenčné listiny, monitoring realizácie 

jednotlivých činností aktivity a iné). 

1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť technicky a odborne spôsobilých 

trénerov a lektorov vzdelávania v aktivite 1.1 projektu AMV  a ich 

osobnú účasť na prezenčných i dištančných hodinách vzdelávania, ako 

aj na príslušnom rozsahu koučingu v zmysle podrobného popisu aktivít 

projektu.  

1.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť – v prípade záujmu zo strany 

Organizácie -  pre určených  zamestnancov Organizácie, absolventov   

vzdelávania v Module 1, Module 2, ich nasledujúcu spoluprácu 

s Poskytovateľom na pozícii multiplikátor projektu AMV, zahŕňajúcu 

odbornú podporu pri úvodných fázach lektorovania, hradenie nákladov 

a odmien spojených s činnosťou multiplikátora na projekte AMV  ako 

aj technickú podporu výkonu práce lektora a multiplikátora v aktivite 

1.2 projektu AMV, vykonávanú prostredníctvom MKS. 

1.5 Poskytovateľ sa zaväzuje - v prípade záujmu zo strany Organizácie - 

zabezpečiť vzdelávanie v Module 1. a v Module 2 aktivity 1.1 projektu 

AMV    v termíne : 2.1/2 augusta 2014 až koniec septembra 2014 na 

celom území SR, pričom konkrétne miesta realizácie predmetného 

vzdelávania jednotlivých skupín účastníkov vzdelávania sa 

Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Organizácii  písomne, elektronickou 

formou na e-mail  uvedený  v záhlaví tejto zmluvy, v dostatočnom 

časovom predstihu, najneskôr  14 kalendárnych dní vopred.  

1.6 Poskytovateľ sa zaväzuje - v prípade záujmu zo strany Organizácie -  

zabezpečiť vzdelávania v Module 3  a v Module 4  aktivity 1.1 projektu 

AMV   v termíne : 1. polrok roku 2015 na celom území SR, pričom 

konkrétne miesta realizácie predmetného vzdelávania jednotlivých 

skupín účastníkov vzdelávania sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť 

Organizácii  písomne, elektronickou formou na e-mail  uvedený  

v záhlaví tejto zmluvy, v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr  

14  kalendárnych dní vopred.  

1.7 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vzdelávanie v aktivite 1.2  

projektu AMV ( výkon práce multiplikátora projektu AMV), ktoré    

bude prebiehať v termíne : začiatok októbra  2014 až koniec októbra 

2015 na celom území SR, pričom každý jeden multiplikátor – 

zamestnanec menovaný a uvoľnený na tento výkon Organizáciou - 

vykoná predmetnú prácu pre Poskytovateľa v rozsahu 390 hodín 

lektorovania + 100 hodín koučovania v priebehu určených období 

dvoch kalendárnych rokov 2014 a 2015. Konkrétne miesta realizácie 

vzdelávania jednotlivých skupín účastníkov vzdelávania v aktivite 1.2 

projektu AMV sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Organizácii  

písomne, elektronickou formou na e-mail  uvedený  v záhlaví tejto 

zmluvy, v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr  14  kalendárnych 

dní vopred.  

1.8 Poskytovateľ sa zaväzuje znášať náklady  v súvislosti s účasťou 

účastníkov určených Organizáciou  na vzdelávaniach v rámci aktivity 

1.1 projektu AMV a to náklady na ubytovanie, stravné a  - v prípade 
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účastníkov vzdelávania v Modul 1 a Modul 2 aktivity 1.1 aj cestovné, 

pričom náklady budú hradené do výšky určenej platnými právnymi 

predpismi.   

1.9 Poskytovateľ sa zaväzuje znášať náklady  v súvislosti s činnosťou 

multiplikátorov určených Organizáciou v rámci aktivity 1.2 projektu 

AMV a to náklady na ubytovanie, stravné a cestovné, pričom náklady 

budú hradené do výšky určenej platnými právnymi predpismi.  Zároveň 

sa zaväzuje znášať  náklady súvisiace s odmenou za prácu 

multiplikátora v aktivite 1.2 projektu AMV a s nákupom knižných 

titulov – odbornej literatúry pre multiplikátorov.  

1.10 Poskytovateľ sa zaväzuje, prostredníctvom svojho zmluvného partnera 

– spoločnosti SOITRON s.r.o. - poskytnúť Organizácii do výpožičky 

technológie a technickú podporu umožňujúce prevádzku a využívanie 

MKS v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy a v zmysle 

zazmluvneného a zverejneného podrobného popisu projektu AMV.  

1.11 Poskytovateľ sa zaväzuje  dať Organizácii do výpožičky  

prostredníctvom zmluvného partnera Poskytovateľa – spoločnosti 

SOITRON s.r.o, určený počet videokonferenčných zariadení – súčastí 

MKS, a zaväzuje sa zabezpečiť sprevádzkovanie celého MKS ako aj 

zaškolenie organizáciou určeného zamestnanca, ktorý bude počas 

trvania tejto zmluvy zabezpečovať obsluhu MKS.  

1.12 Poskytovateľ sa zaväzuje, počas doby trvania tejto zmluvy,   

zabezpečovať v súvislosti s prevádzkou MKS služby, ktoré budú 

obsahovať hlavne technickú podporu, servis, údržbu, zaškolenie pre 

používanie, úložisko dát (napríklad pre vzniknuté audiovizuálne obsahy 

IDP, nahraté pracovné video- semináre, výstupy z pracovných stretnutí 

účastníkov a pod).  

1.13 Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť určeným pracovníkom Organizácie, 

ako aj účastníkom vzdelávania v  Module 1, Module 2,  Module 3 

a Module 4 aktivity 1.1. a multiplikátorom  projektu AMV 

v zodpovedajúcom rozsahu využívať MKS . 

1.14 Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať predmet výpožičky Organizácii na 

základe preberacieho protokolu.  

2. Práva a povinnosti Organizácie :   

2.1. Organizácia sa zaväzuje – v prípade záujmu zamestnancov  pracujúcich 

v oblasti vzdelávania a výchovy - umožniť účasť týchto zamestnancov 

na vzdelávaní v aktivite 1.1 Projektu AMV na miestach a v termínoch 

určených Poskytovateľom, o ktorých bude informovaná v zmysle 

ustanovenia Článku III. ods. 1 bod 1.5., 1.6 a  1.7  tejto zmluvy 

a vytvoriť im podmienky na účasť na vzdelávaní a to buď  uvoľnením 

z pracovného procesu poskytnutím neplateného  pracovného voľna 

alebo dovolenky  .   

2.2. Organizácia sa zaväzuje – v prípade záujmu zo strany účastníkov  

vzdelávania  v Module 1 a v Module 2 v aktivite 1.1 Projektu AMV – 

umožniť im  ich následné pôsobenie na pozícii multiplikátor projektu 

AMV v aktivite 1.2 projektu AMV na miestach a v termínoch určených 

Poskytovateľom, o ktorých bude informovaná v zmysle ustanovenia 

Článku III. ods. 1 bod 1.5 tejto zmluvy a vytvoriť im podmienky na 

výkon činnosti multiplikátora projektu AMV, a to poskytnutím 

neplateného  pracovného voľna alebo dovolenky  a súhlasom s 
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uzavretím príslušného zmluvného vzťahu s Poskytovateľom – DoVP – 

na, projektom AMV určený, rozsah výkonu činnosti multiplikátora.  

2.3. Organizácia týmto udeľuje súhlas s umiestnením satelitných stredísk 

MKS v priestoroch svojich pracovísk za účelom plnenia tejto zmluvy 

a súhlasí s vstupom určených osôb do týchto priestorov podľa 

dohodnutého časového harmonogramu.   

2.4.   Organizácia je oprávnená využívať MKS a  všetky ostatné technické 

a edukačné materiály a prostriedky poskytnuté Organizácii  riadne a len 

v súlade s účelom, na ktorý mu boli poskytnuté a zároveň sa zaväzuje, 

že MKS a ostatné technické a edukačné materiály budú v jeho 

priestoroch umiestnené tak, aby mohli byť využívané pre potreby 

realizácie projektu AMV v súlade s jeho zazmluvneným a zverejneným 

podrobným popisom..    

2.5. Organizácia je oprávnená a povinná prevziať MKS, na každom 

satelitnom stredisku samostatne,  na základe Preberacieho protokolu, 

ktorý bude obsahovať zoznam hardvérových a softverových častí 

vrátane sériových čísiel hardvérových častí a obstaraných licencií 

programového vybavenia. Tento protokol, obsahujúci aj prehlásenie 

oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán o tom, že MKS  je 

funkčný , bude vyhotovený v rámci oficiálneho sprevádzkovania 

a preskúšania celého MKS (vzájomné prepojenie a funkčnosť všetkých 

stredísk MKS), za účasti zmluvného partnera Poskytovateľa – 

spoločnosti SOITRON s.r.o., ktorého termín konania je Poskytovateľ 

povinný oznámiť Organizácii najmenej 3 kalendárne dni vopred 

písomne na e-mail adresu Organizácie uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

Na tomto akte je Organizácia povinná zabezpečiť účasť organizáciou 

určeného zamestnanca, ktorý bude počas trvania tejto zmluvy 

zabezpečovať obsluhu MKS.  

2.6. Organizácia sa zaväzuje MKS užívať so starostlivosťou riadneho 

hospodára, najmä chrániť ho pred poškodením alebo zničením, alebo 

iným zneužívaním.  

2.7. Organizácia sa zaväzuje, že  akúkoľvek závadu týkajúcu sa MKS 

oznámi bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi, a to písomne, 

elektronicky, e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,  

pričom v oznámení uvedie potrebné informácie o závade. Zároveň je 

Organizácia povinná telefonicky kontaktovať priamo technickú 

podporu MKS, ktorá bude nepretržite dostupná na strane zmluvného 

partnera Poskytovateľa – v spoločnosti SOITRON s.r.o. (kontakty na 

nepretržitú technickú podporu a servis MKS budú súčasťou 

preberacieho protokolu).  

2.8. Po skončení doby platnosti tejto zmluvy sa Organizácia zaväzuje vrátiť 

MKS v stave v akom ho prevzala s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebenie. V deň odovzdávania MKS bude vyhotovený a oboma 

Zmluvnými stranami podpísaný Odovzdávací protokol. 

2.9. Organizácia sa zaväzuje dodržiavať podmienky pre informovanie 

a publicitu v súvislosti s realizáciou Národných projektov 

realizovaných z prostriedkov ESF - OPV, tak ako tieto podmienky 

vyplývajú z  príslušných dokumentov ( Zmluva o poskytnutí NFP, 

Príručka prijímateľa NFP, manuál pre publicitu), ktorými je viazaný 

Poskytovateľ a v ktorých sú tieto podmienky bližšie špecifikované.  
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Organizácia týmto prehlasuje, že ju  Poskytovateľ  dostatočným 

spôsobom oboznámil s predmetnými dokumentmi a tieto mu predložil. 

2.10. Organizácia sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas obdobia 

oprávnenosti výkonov kontroly, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. Organizácia prehlasuje, že bola 

dostatočným spôsobom oboznámená so Všeobecnými podmienkami 

zmluvy o NFP, ktoré sa týkajú vykonávania 

kontroly/auditu/overovania.  

 

 

Čl. IV. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na predchádzanie 

škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného 

odkladu na vzniknuté okolnosti, vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu 

plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na 

odvrátenie a prekonanie akýchkoľvek okolností brániacich riadnemu plneniu tejto 

Zmluvy. 

3. Poskytovateľ má nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne, v prípade že :  

3.1. Organizácia nezabezpečí potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť pri 

reklamácii  MKS, tak ako mu túto povinnosť určuje Článok III. ods. 2 

bod 2.7. tejto zmluvy,  

3.2. Organizácia poruší svoju povinnosť využívať  MKS  na účely určené 

touto zmluvou,   

4. Organizácia má nárok na náhradu škody v prípade, že Poskytovateľ,  spôsobí 

škodu na majetku Organizácie.  

 

 

Čl. V.  

Trvanie a ukončenie Zmluvy  

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu realizácie projektu 

AMV.  

3. Túto zmluvu možno skončiť pred uplynutím dohodnutej  doby platnosti :  

3.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

3.2.  jednostranným odstúpením zo strany Poskytovateľa v prípade, že 

Organizácia opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy a to aj napriek písomnému upozorneniu na porušovanie, ktoré 

bude obsahovať aj poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy 

3.3. jednostranným odstúpením zo strany Organizácie v prípade, že 

Poskytovateľ  opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy a to aj napriek písomnému upozorneniu na porušovanie, ktoré 

bude obsahovať aj poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy  

3.4.  Odstúpenie je účinné doručením druhej zmluvnej strane, týmto dňom 

sa zmluva zrušuje.  
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Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto Zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou, sa riadia Obchodným zákonníkom platným na území SR 

s výnimkou ustanovení zmluvy upravujúcich výpožičku, ktoré sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

2. Túto Zmluvu je možné ďalej meniť a dopĺňať len písomnou dohodou 

Zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov tejto Zmluvy, podpísaných 

oprávnenými zástupcami. 

3. Akékoľvek oznámenia alebo iné dokumenty medzi Zmluvnými stranami 

týkajúce sa tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť doručené druhej 

zmluvnej strane osobne, doporučenou poštou alebo kuriérskou službou. Takémuto 

doručeniu môže, ale nemusí predchádzať oznámenie prostredníctvom e-mailu na 

kontaktné e-mail adresy Zmluvných strán. Formu doručenia osobne, doporučenou 

poštou, alebo kuriérskou službou nemusia mať oznámenia týkajúce sa termínov 

realizácie jednotlivých aktivít a súčastí projektu AMV, ktoré sú presne popísané 

v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy a pre ktoré je záväzná e-mail forma 

oznámenia.  

4. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými alebo 

nevymožiteľnými, nebude to mať vplyv na platnosť a vymožiteľnosť ostatných 

ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo 

nevymožiteľné ustanovenia novými ustanoveniami, ktorých znenia budú zodpovedať 

úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a touto zmluvou ako celkom.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, 

pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :  

Príloha č. 1:  Presný zoznam priestorov určených Organizáciou na zriadenie     

satelitných stredísk MKS, ktorý obsahuje adresy, kontaktné údaje a údaje 

Organizáciou určeného zamestnanca, ktorý bude počas trvania tejto zmluvy 

zabezpečovať obsluhu MKS.  

Príloha č. 2 :  Zoznam organizáciou určených účastníkov vzdelávania 

v Module 1. a Module 2 Aktivity 1.1, budúcich multiplikátorov (lektorov 

a koučov) v aktivite 1.2 projektu AMV.  

  

  

 

 

V Bratislave dňa .....................  

 

 

 

 

 

______________________   ______________________   

         Poskytovateľ      Organizácia  

   

 

 


