Zmluva o spolupráci
pri príprave podujatia pre deti základných škôl VEDA JE ZÁBAVNÁ

Článok I
Zmluvné strany

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
so sídlom: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Zastúpené: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
IČO: 151882
DIČ: 2020798395
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000064743/8180
Kontakt: 02/69253 128
Registrácia: Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstve, vedy, výskumu
a športu SR
(ďalej ako „organizátor“)
a
Perfekt, a.s. – redakcia časopisu Fifík
so sídlom: Zimná 8, 821 02 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Magdalénou Gocníkovou, zástupkyňou riaditeľa a šéfredaktorkou
časopisu Fifík
IČO: 00680303
IČ DPH: SK2020312074
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 55903012/0200
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Odd.: Sa, Vložka: 33/B
(ďalej ako „spoluorganizátor“)

Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenia podujatí VEDA JE ZÁBAVNÁ v základných školách:
vo Zvolene 13. 6., v Prešove 27. 6., v Komjaticiach 19. 6., v Piešťanoch 20. 6. a
v Bratislave 21. 6. v sídle CVTI SR.

1) V súvislosti s rozvojom záujmu detí o vedu aj techniku a ich ďalšie štúdium vedeckotechnických predmetov a v nadväznosti na úspešné podujatia Vedecká cukráreň
organizuje Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci s detským
časopisom Fifík podujatia Veda je zábavná, ktoré teritoriálne pokryjú celú Slovenskú
republiku.
2) Cieľom je zvýšenie popularity a záujmu o vedecko-technické predmety v základných
školách.
3) CVTI SR zvolilo ako spoluorganizátora podujatí najvyššie nákladový detský časopis
Fifík, pretože ho deti a pedagógovia poznajú a používajú vo východno-vzdelávacom
procese učitelia základných škôl a maskot Fifíka je dobrým a zaujímavým partnerom
pre prípravu uvedených podujatí.

Článok III.
Realizácia spolupráce
Organizátor zabezpečí:
- tlač plagátov a pozvánok na jednotlivé podujatia,
- odoslanie listov s plagátmi a pozvánkami jednotlivým školám,
- propagácia podujatí na stránke www.vedatechnika.sk,
- zabezpečí priestory v sídle CVTI SR dňa 21. 6. 2012.
Spoluorganizátor zabezpečí:
- propagáciu podujatia prostredníctvom printového média v septembrovom čísle
časopisu Fifík a na webovej stránke www.fifik.sk a www.perfekt.sk.
- pripraví listy pre vedenia škôl, vyberie konkrétne školy, zabezpečí časový plán,
- vyberie knihy, ktoré môžu obohatiť školskú knižnicu, pripraví výstavu,
- dohodne obsahovú náplň vystúpenia Majstra N, ktorý bude hlavnou zárukou
propagovania fyzikálnych a chemických pokusov,
- zabezpečení lektora pre jednotlivé školy,
- pripraví maskota mesačníka Fifík ako pútač pre vedecko-technické aktivity.
Organizátor poskytne na prípravu a realizáciu podujatia finančné prostriedky podľa článku IV
tejto zmluvy.
Spoluorganizátor zabezpečí z vlastných zdrojov na organizovanie podujatia finančné
prostriedky podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.

Článok IV.
Finančné podmienky
Organizátor zabezpečí finančnú stránku podujatia VEDA JE ZÁBAVNÁ nasledovne:
1. Organizačný tím (animátori podujatia - maximálne 50 hodín/osoba (x 5 osoby)
max. 6 € na hodinu
2. Cestovné pre organizačný tím (cestovné v zmysle Zákona o cestovných náhradách)
3. Tvorba fotografickej dokumentácie (maximálne 30 osobohodín po 6 € na hodinu)
4. Cestovné pre fotografa (cestovné v zmysle Zákona o cestovných náhradách)
5. Honorár pre prednášajúceho (max. 10 € na hodinu, maximálne 50 hod.)
6. Cestovné pre prednášateľa (cestovné v zmysle Zákona o cestovných náhradách)

Spoluorganizátor zabezpečí:
1. Materiálové náklady, tlač printového média Fifík september s informáciou o podujatí
(v náklade cca 30 000 ks), pol plnofarebnej strany inzercie v čiastke 1.143,53 € - bez DPH
2. Medializáciu podujatí NCP VaT propagujúcich vedu v časopise QUARK č. 8 august
v čiastke 375,- € bez DPH

3. Výstava kníh: výber kníh, nákup kníh v hodnote 500,- € s DPH, príprava výstav
v hodnote 200,- € s DPH, príprava súťaží 120,- € s DPH, odmeny výhercom 150,- €
s DPH, uverejnenie propagačného letáku na stránke www.fifik.sk počas 1 mesiaca 60,€ s DPH

Článok V.
Podmienky financovania spolupráce
1. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady vyplývajúce z tejto zmluvy o spolupráci sa
uhrádzajú podľa nasledovných pravidiel:
2. Organizátor uhradí zo svojich prostriedkov formou refundácie spoluorganizátorovi:
 finančné
odmeny
prednášateľovi,
organizačnému
tímu
a tvorcovi
fotodokumentácie + cestovné náhrady, v zmysle článku IV tejto zmluvy
3. Spoluorganizátor uhradí zo svojich prostriedkov:
 Náklady na tlač časopisu Fifík (septembrové vydanie)
 Náklady spojené s organizovaním výstavy kníh a súťažami
4. Pri financovaní a organizovaní sa budú zmluvné strany riadiť všeobecne záväznými
právnymi predpismi vzťahujúcich sa na financovanie a verejné obstarávanie.
5. Organizátor
uhradí
spoluorganizátorovi
náklady
v zmysle
článku
IV
a to na základe faktúry vystavenej spoluorganizátorom. Tieto vyfakturované náklady
uhradí v dohodnutej lehote splatnosti 15 dní od vystavenia faktúry. Lehota splatnosti je

vyznačená na faktúre. K základu dane v zmysle článku IV. bod 1 – 6 bude účtovaná DPH
v zmysle platného zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Faktúra
musí ďalej obsahovať okrem náležitostí stanovených zák.č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení
neskorších predpisov, aj doklady o uhradení nákladov na podujatie (kópie: prezenčná
listina z podujatia, dohoda o vykonaní práce prednášateľa a členov organizačného tímu,
ktorí nie sú zamestnanci spoluorganizátora, ďalej odmenový list prednášateľa a členov
organizačného tímu, ktorí sú zamestnanci spoluorganizátora, zoznam).
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti alebo ak nebude
v súlade s dodanou službou alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Organizátor si
vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedením
chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.
Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej Spoluorganizátorovi na opravu sa zastaví a na
opravenej faktúre, obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená
vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova.
8. Faktúra za posledné podujatie musí byť doručená najneskôr do 31. 10. 2012.
9. Vyššie uvedená úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným bankovým prevodom
z účtu Organizátora na účet Spoluorganizátora, pričom za deň úhrady sa považuje deň,
keď budú finančné prostriedky pripísané na účte Spoluorganizátora. Účty obidvoch
zmluvných strán sú uvedené v úvode tejto zmluvy.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a je platná do 31.10.2012.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných
strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa
do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy
nedošlo.
Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému
zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp.
v Obchodnom vestníku.
Dodávateľ aj odberateľ berú na vedomie povinnosť druhej strany na zverejnenie tejto zmluvy
ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dávajú súhlas na
zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Pre posúdenie práv a povinností zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou alebo
zmluvou o čiastkovom plnení sa primerane použijú ustanovenia právnych predpisov účinných
v Slovenskej republike, najmä ustanovení § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení a ustanovenia zákona č. 618/2004 Z.z. (autorský zákon).
Akékoľvek zmeny či dodatky tejto zmluvy, alebo jej príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy, môžu byť uskutočnené len písomnou formou na základe dohody oboch
zmluvných strán.

V Bratislave dňa

...............................................

...............................................

