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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloónost'/ Projekt je spolufinancovany zo zdrojov EU
Kód ITMS 2612013007 8 l 2614023001,4 Zmlt:va ó. OPV l 45 l20 1 5 a OPV/461201 5

Zmlava o dodávke didaktick}ch prostriedkov
öíslo : 2015_MPC_ANG_BA_KN_150

uzatvorená podfa § 18i a nasl. zákona NR SR é.2]8l1993 Z.z. o správe majetku §tátu
v zneni neskor§ích predpisov medzí nasledovn}mi zmluvn}mi stranami:

2.

I.

Definície a v}klad pojmov

Poskytovateli je rozpoötová organizácia zriadenárra základe § 2I zákona é. 52312004 Z,z.
o rozpoötovych pravidlách verejnej správy aozmene adoplneníniektor}chzákonov v
znení neskor§ích predpisov a zíkona ó. 59612003 Z.z. o §tátnej správe v §kolstve a

§kolskej samospráve v znení neskor§ích predpisov.
§kola pre úöely tejto zmluvy sa rozumie základná §kola, ktorá je zarudená do siete §köl
a §kolsk}ch zariadení Slovenskej republiky podfa osobitného predpisu a prevádzané
didaktické prostriedky budú vyuZívané na plnenie úloh v rámci predmetu öinnosti §t oty
podlia úöelu a ciel]ov národného projektu
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4.

Didaktickymi prostriedkami na úöel tejto zmluvy sa rozumejú ,,Didaktické prostriedky na
vyuöbu anglického jazyka", pre 1. alalebo 2. stupeil základnych §köl, ktoré sú obstarané
v rámci verejnej sút'aZe,,Didaktické prostriedky na vyuöbu anglického jazyka".
Yzdelávaním sa pre úöely tejto zmluvy rozumie vzdelávanie pedagogickych
zamestnancov základnych §köl vluöujúcich anglic§f jazyk, v rámci národného projektu
Nové trendy vzdelávania uöitelov anglického jazyka, pre 1. alebo 2 stupeil, ktoré je
financované zo §trukturálnych fondov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu),
z Operaéného programu Vzdelávanie (OPV).
Finanönymi prostriedkami sa rozumejú prostriedky poskytnuté Poskytovatefovi ako
prijímatelovi nenávratného finanöného príspevku z titulu uzatvorenia Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finanöného príspevku ö. OPV/45l20I5 aOPY14612015 (d'alej len
"Zm|uya o NFP") medzi Ministerstvom §kolstva, vedy, vyskumu a §portu Slovenskej
republiky, Stromová I,813 30 Bratislava (dalej Irzt§VVa§ SR) a Metodicko-
pedagogick}m centrom, §evöenkova 11, P. O. BOX 191, 850 05 Bratislava.
Riadiacim orgánom pre úöely tejto zmluvy sa rozumie Ministerstvo §kolstva, vedy,
vyskumu a §portu Slovenskej republiky ako orgán uröeny Slovenskou republikou, ktory je
zo dpovedny za riadeni e Operaöného pro gramu Vzdelávanie.
Dodávatel'om sa rozumíe vítaz sút'aZe verejného obstarávania na ,,Didaktické prostriedky
na vyuöbu anglického jazyka" pre öast' 1.

Národny projekt je národny projekt Nové trendy vzdelávania uöitefov anglického 1azyka,
realizovany Poskytovatefom z prostriedkov Európskej únie, Operaöného programu
Vzdelávanie. Kódy ITMS 26120130078 l 26140230014
Digitálnym vzdelávacím obsahom sa rozumie umoZnenie vyuíívania digitálneho
vzdelávacieho obsahu, ktory je súöast'ou ,,Didaktickych prostriedkov na v;liuöbu
anglického jazyka" a ktory je sprístupnen;f na vzdelávacom portále VtSVVa§ Sn.

10. uöebíou kontinuálneho vzde|ávanta sa rozumle ucebóa kontinuálneho vzdeIávania
vytvorená v rámci národného projektu Profesijny a kariérovy rast pedagogickych
zamestnancov.

1.

il.

Úöet a predmet zmluvy

Zmluvné strany touto zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri prevode
didaktick;fch prostriedkov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. V súlade s ustanovením §
I8i zákona é. 27811993 Z. z. o správe majetku §tátu na úöely Projektu avzdelávania
bezodplatne prevádza didaktické prostriedky na prijímatela za podmienok uvedenych
v tejto zmluve.
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmIuvnych strán o prevode didaktic§fch prostriedkov,
ktoré sú v majetku Slovenskej republiky a ktoré Poskytovatef nadobudne do správy na
zéklade Rámcovej zmluvy zaflnanéné prostriedky definované v tejto zmluve,

5.

6.

7.

8.

9.

2.

PoloZka
Didaktické prostriedky na vfuöbu anglického jazyka pre uöiteloa - I. stupeü ZS (ISCED 1)

(1 sada didakticklch prostriedkov na v}uöbu anglickéhojazykapre uöitel'a - I. stupei Z§ obsahuje:
. digitálny vzdelávací obsah pre predmet Anglickli jazyk,
o digitálny vzdelávací obsah v anglickom jazyku, pre predmet Matematika
r metodické príruöky pre uöitel'a pre predmet Anglick} jazyk, v tlaöenej aj elektronickej forme s

právom vytlaöenia kópií,
o oracorryté listv vhodné na wtlaöeni
Didaktické prostriedky na qiuöbu angtického jazyka pre uöitel'a - II. stupeü ZS (ISCED 2)



(@dkovnau.iuÖbuang1ickéhojazykapreuöitel]a-II.stupeiZSobsahuje:
o digitálny vzdelávací obsah pre predmet Anglick;i jazyk,
o metodické príruöky pre uöitel'a pre predmet Anglick;f jazyk, v tlaöenej aj elektronickej forme s

právom lrytlaöenia kópii,
vhodné na wtlaöenie.

Didaktické prostriedky na vfuöbu anglického jazyka pre íiakov - I. stupeü ZS (ISCED 1)

(1 sada didaktick;ich prostriedkov na v}uöbu anglickéhojazykapre Ziakov I. stupei Z§ obsahuje:
o digitá]ny vzdelávací obsah pre predmet Anglicky jazyk,
r súbor pracovrrych listov pre ziaka,
o dieitálny yzdelávaci obsah v anglickom iazykl, pre predmet Matematika.

Didaktické prostriedky na vfuöbu anglického jazyka pre Ziakov - II. stupefi ZS (ISCED 2)

(1 sada didaktickych prostriedkov na v}uöbu anglickéhojazykapre Ziakov - II. stupei Z§ obsahuje:
. digitálny vzdelávací obsah pre predmet Anglickli jazyk,
o súbor oracovnúch listov pre ziaka.
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6,

J.

4.

1.

2.

Poöet a typ didaktickych prostriedkov poskytnuqfch §kole na základe tejto zmluly je
stanoveny podra poötu uóitel'ov z danq §koly zaradenych do vzdelávania v rámcí
projektu, a bliZ§ie §pecifikovany v Preberacom protokole. Vzorovy Preberací protokol je

prílohou tejto zmluvy.
Poskytovatel' na zák|ade tejto zmluvy a na základe súhlasu MSVVaS SR a Riadiaceho
orgánu, vyjadreného v Zmluve o NFP, resp. dodatku k nej alebo inym preukénateÍnym
spösobom, bezodplatne prevádza §kole didaktické prostriedky v stave spösobilom na

riadne uüivante a Skola ich bez vfhrad prijíma.
Didaktické prostriedky sa stávajú majetkom §koly v momente ich prevzatia Skolou.
Didaktické prostriedky budú §kole odovzdané v jej sídle (distribúciu zabezpeéí Dodávatel'
podf a pokynov Poskytovatel'a).

ilI.

Práva a povinnosti zmluvnych strán pri preberaní didaktickfch prostriedkov

Dodávku didaktickych prostriedkov podfa osobitného harmonogramu uröeného

Poskltovatelom zabezpeéí Skole spolu s protokolom o ich dodávke a prevzatí
Poskytovatel v obale öi obaloch umoZfiujúcich bezpeönú prepravu tak, aby nedo§lo k ich
strate, po§kodeniu alebo zniöeniu.
Termín odovzdávania didaktic\fch prostriedkov oznámi Poskytovatef §kole
elektronickou po§tou alebo inak. Skola zúezpeöí, aby didaktické prostriedky prevzal jej

§tatutárny zástupca, resp. ním písomne poveren} uröeny zástupca a prevzatie potvrdil
v Preberacom protokole. §kola fyzicky overí pri preberaní didaktick}ch prostriedkov ich
úplnost' a neporu§enost'. Ak majú dodané didaktické prostriedky vady zjavné pri ich
preberaní, Skola má právo odmietnut' ich prevzatie a dövod odmietnutia uvedie
v preberacom protokole. V prípade, ie sa rozhodne didaktické prostriedky prevziat
s vadami, konkretizuje ich v Preberacom protokole. V prípade, ak chyby a nedostatky sú

zistené po prebratí didaktick}ch prostriedkov, §kola je ich povinná bezodkladne nahlásit'
Poskytovatel]ovi.
Poskytovateí zabezpeói, aby boli didaktické prostriedky oznaöené logom Európskej únie a
logom operaöného píogramu Yzdelávanie, podfa manuálu pre informovanie a publicitu,
vydaného Riadiacim orgánom pre operaöny program Vzdelávanie.
Preberací protokol je povinny vyhotovit' Posky,tovatel v §iestich vyhotoveniach. Jedno
vyhotovenie Preberacieho protokolu si ponechá §kola. Ostatné vyhotovenia Preberacieho
protokolu si nechá Poskytovatel'.
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5. §kola zarudí dodané didaktické prostriedky do úötovníctva amajetku §koly a následne do

troch dní im pridelí inventárne öíslo. §kola je povinná viest'riadnu evidenciu prevedenych

didaktic§fch prostriedkov podl'a platn}ch v§eobecne záváznych právnych predpisov, ako

aj vnútorn}ch predpisov, to v§etko tak, aby
§pecifikované v ölánku V. tejto zmluvy.

6. §kola berie na vedomie, Ze v prípade, ak
prevziat bezdövodne, möZe si Poskl,tovatef
s ich doruöením.

si kedykofvek mohla splnit' povinnosti bliZ§ie

odmietne prevádzané didaktické prostriedky
uplatnit'od §koly úhradu nákladov spojenych

2.

Iv.

Pouiívanie preveden;fch hnutel'nych vecí

1. §kola sa zav'ázuje pouilívat'didaktické prostriedky s náleZitou starostlivost'ou. Najmá je

povinná chránit' didaktické prostriedky pred po§kodením, stratou, zniöením alebo

zneuíitím.
§kola je zodpovedná za to, Le sa didaktické prostriedky budú vyuLívat len na úöely

stanovené projektom a pokial' to vyZaduje ich charakter, tak len osobami, ktoré sú na

vyuZívanie didaktick;fch prostriedkov uröené. V prípade, Le prevedené didaktické
prostriedky nie sú pouLívané v súlade s ciefmi projektu, alebo ak ich pouZíva iny subjekt

ut o §t otu, ide o podstatné poru§enie zmluvn;fch podmienok zo strany §t<oty.

§kola je povinná uchovávat' obalovy materiál didaktic\fch prostriedkov v prípade, Ze sú

na íom uvedené logáa identifikaöné znaky.
Didaktické prostriedky möLe §kola uíívat natrvalo bez öasovych obmedzenÍ.

v.

osobitné ustanovenia

1. §kola sa zavázuje akceptovat' v§etky poZíadavky Poskytovatefa, ktoré vyplyvajú
Poskytovatel'ovi ako prijímatelovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane jej budúcich
dodatkov. Najmá sa zavázuje stlpief vykon kontrol (auditu), overovania súvisiaceho

s prevedenfmi didaktic§imi prostriedkami kedykol'vek poöas platnosti a úöinnosti tejto

zmluvy v§etklfmi kompetentnymi orgánmi ako sú Riadiaci orgán projektu a ním poverené

osoby, Najvy§§í kontroln} úrad Slovenskej republiky, príslu§ná Správa finanönej kontroly,
Certifikaöny orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a

nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora

audítorov, osoby prizvanéuvedenymi orgánmi v súlade s príslu§nymi právnymi predpismi

Slovenskej republiky a Európskeho spoloöenstva. Ak sa v súvislosti so závermi auditu

alebo inej kontroly zistia nedostatky avzniknú ztoho neoprávnené vydavky pre

Poskytovatel'a, Skola ich uhradí Poskltovatefovi.
2. §kola sa zavázuje re§pektovat' pravidlá pre publicitu projektu, ktoré vypl;fvajú

Poskytovatelovi ako prijímatel'ovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. §kola sa zav'ázqe ktomu, Le moíní vzdelávanie vrámci projektu vrozsahu 2 dní

minimálne 1 uöitelovi anglického jazyka, §kola umoZní overenie aplikácie získanych
poznatkov vpraxi avmoini overenie vyuiivania didaktickych prostriedkov prevedenych

v rámci projektu. Zárovei, umoZní prácu poradcov/kouöov a native speakerov v §kole

podl'a ciel'ov a aktivít projektu.
4. §kola, ktorá disponuje uöebóou kontinuálneho vzdelávania sa zavázuje ju poskytnút' na

vzőe|ávarie pre úöely tohto projektu.
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5. Vprípade, ak §kola aj bez svojho zavinenia bude vyradená zo siete §köl a §kolsk}ch
bezodkladne vrátit' prevedené didaktické prostriedky

ktory zodpovedá obvyklému opotrebeniu, inak je povinná
§kodu, ktorá mu podstatn;fm poru§ením t}chto zmluvnych

má §kola právneho nástupcu, prejdú didaktické prostriedky na

1.

VI.

Dösledky poru§enia zmluvy

V prípade, Ze döjde zo strany §t oty k podstatnému poru§eniu tejto zmluvy, je
Poskytovatel' oprávneny od tejto zmluvy odstúpit'. Rovnako, ak 

_ 
sa podstatného

poru§enia zmluvy dopustí Poskltovatef, möZe od zmluvy odstúpit' Skola. V prípade
akéhokofvek odstúpenia od tejto zmluvy je §kola povinná bezodkladne vrátit'
Poskytovatefovi prevedené didaktické prostriedky v stave zodpovedajúcom obvyklému
opotrebeniu. V prípade, ak od zmluvy odstúpi Poskytovateí, má právo uplatnit' si voöi
§kole nárok na náhradu §kody a vzniknutych vydavkov.
Zapodstatné poru§enie tejto zmluvy sa povaZuje:

- bezdövodné odmietnut ie prev zatia pr ev ádzanych hnutefnych vecí,
- vyuZívanie prevedenych hnutefn}ch vecí in}m subjektom ako Skolou anainy

úöel ako sú uröené v zmluve.
- neumoZnenie vzdelávania uöitefom ktorí boli na základe platnej prihlá§ky

zaradeni do projektu,
- neumoZnenie prítomnosti poradcov/kouöov a native speakerov v §kole podta

ciel'ov a aktivít národného projektu.
V prípade zistenia, Ze §kola pouZíva prevedené didaktické prostriedky na iné úöely ako
sú definované projektom, alebo ak ich pouííva in} subjekt ako §kola, má PoskytovateÍ
právo uloZit' §kole zmluvnú pokutu do qf§ky celkovej hodnoty dodanych didaktic§fch
prostriedkov za podstatné poru§enia tejto zmluvy.

vII.

Spoloöné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, üe akékoívek oznilmenia alebo dokumenty medzi
zmluvnymi stranami tykajúce sa tejto zmluvy musia byt' vyhotovené v §tátnom jazyku,
musia mat'písomnú formu a musia bY'doruöené osobne oproti podpisu kompetentného
zamestnanca Poskyovatela, zaslané doporuöenou po§tovou zásielkou alebo kuriérskou
sluZbou, pokial'nie je uvedené inak.
Zmllvné strany sa zavázujű vzájomne si oznámit bez zbytoöného odkladu v§etky
zmeny tykajúce sa ich identif,rkaönlfch údajov, vrátane zíneny §tatutárneho orgánu a

kontaktnych údajov uvedenych v prílohe ö. 1 k tejto zmluve.

VIII.

závereóné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost' driom jej podpisu oboma zmluvn}mi stranami
a úöinnost' dfiom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlix podfa

zariadení, je povinná
Poskytovatel'ovi v stave,
uhradit' Poskytovatefovi
povinností vznikne. Ak
právneho nástupcu Skoly.

2.

J.

1.

2.



2.

J.

4.

5.

6.

7.

§ 47 a odst. 1 zákona é. 4011964 Zb. Obóianskeho zákonníka v znení neskor§Ích
predpisov.
Po realizácii Projektu sa s prevedenymi hnutelin}mi vecami naloíi podlia pokynov
Riadiaceho orgánu.
Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo söasti platné alebo úöinné,

alebo neskör stratia platnost' alebo úöinnost', nie je tfm dotknutá platnost' a ani úÖinnost'

ostatn}ch jej ustanovení. Namiesto neplatn}ch, prípadne neúöinnych ustanovení sa
primerane pouZije úprava, ktorá pokiali je to právne moáné, sa öo najviac pribliZuje
zmyslu a úöelu tejto zmluvy.
Zmeny v tejto zmluve moZno vykonat' vyluöne formou dodatkov podpísan}ch oboma
zmluvqimi stranami.
Táto zmluvamöúe byt' ukonöená písomnou dohodou zmluvn}ch strán alebo odstúpením
od zmluvy. Odstupit' od zmlur,y möLe ktorákofvek zmluvná strana, a to z dövodu
podstatného poru§enia zmluvn}ch povinností tejto zmlulry. Odstúpenie sa stane

úöinn}m okamihom doruöenia písomného oznámenía o odstúpení druhej zmlurmej
strane.
Táto zmluva je .vyhotovená v piatich rovnopisoch, zktorych jeden obdrlí §kola a §tyri

rowopisy Poskltovateli.
Zmluvné strany vyhlasujú, üe si túto zmlulrr preöítali, jej obsahu porozumeli,
neuzatvárqú ju vtiesni ani za nápadne nevyhodn;fch podmienok, ich prejavy völe sú

slobodné auröité azmluvná vol]nost' nebola niöím obmedzená. Na znak toho obe
zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

Poskytovatel':

Mgr. Danka Kapucianová

Skola:

Mgr. Nagy Árpaa
I

h^r,, a/

0 1 ü6, 7ü15

podpis a peóiatka

2 8. tqfu 2015

podpis a peöiatka

Zókladná §kola 6yulu §zaboa
s vltuiovacím jazfi orn mad'arslojlm

§.:abó Gyula Alapisko|a
§totsrá ulico e .936/i '@

Dunói§*ú §$€dö - .os$eteP{&aihtly
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Éurópska únia

Dodávaiúci:

Základná §kola s VJMMetodicko-pedagogické centrum

§trotste ulica 936/1§evöenkova 11, P.O. BOX 58

929 01, Dunaiská Streda850 05 Bratislava

Názov poloZky
Me.ro a priezvisko uöitel,a, öíslo ptatnej prihlá§ky do vzdelávania

jazyka pre uöitel'a - L stupeü

Cena/ks
vEURs

DPH

Poöet
kusov

343,68 1

Márta Horváth _. _ _

ka pre íiakov - L stupeű
oá rronnn í\ - +^L^.

1

|05,72 |x17

/,J l lJL Lu l l. Z .vlr\

Márta Horváth , l

o jaryka pre uöitel'a - IL stupeü
oX ,.annn 4\ - f^L.,.

17

3I7,16 4

z]D It,JLLU r),l L.
1

llul^U DuIUáI,

Agnes Molnar
l
l

ka pre Ziakov - Il, stupeú
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Európska únia
MEíoDlcKo_ pEDAGootcxÉ crNrnult

v komárne düa
01.i0.2015

Vec: Zmluva o dodávke didaktickfch prostriedkov

YáZená pani riaditelka /Yűeny pán riaditef,

v rámci národného projektu ,,Nové trendy vzdelávania uöitel'ov anglického jazyka na základnych
§kolách" si Vám v prílohe dovol'ujeme zaslat podpísan} originál Zmluvy o dodávke didaktickych
prostriedkov, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmluv.

Zároveit si Vás dovofujeme poZiadat, aby ste do Vá§ho originálu preberacieho protokolu, ktor] ste

obdrZali so zásielkou didaktickych prostriedkov uviedli dátum 18.06,2015.

Óak-uj eme Y ám za doteraj§iu spoluprácu.

S pozdravom *LU
Príloha: Zmluva o dodávke didakticklch prostriedkov 1x

Ing.István Szőköl, PhD
zástlpca riaditeía RP Bratislava
pre deta§ované pracovisko Komárno. :,, 1 , r,!a. l;.1,;ü,:,l,|ii ijtí{TnUM

,l,,., 1J:iil1^,; i,.rl,iJün. |!rarlná ?
3.15 {1,1 Kr,,nrárr" 
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