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Vážené školy/ školské zariadenia,
Vážení zriaďovatelia,
po podpísaní Dodatku č.1 k Zmluve o účasti na projekte a zaplatení kúpnej ceny
dodávateľovi interaktívnych tabúľ zo strany MPC, získate bezodplatne do svojho majetku
interaktívnu tabuľu aj s príslušenstvom.
Prebratie tabule a príslušenstva potvrdia školy/ školské zariadenia, respektíve ich
zriaďovatelia (v prípade škôl bez právnej subjektivity) podpisom Preberacieho protokolu a
inštaláciu tabule podpisom Protokolu o inštalácii. Oba tieto podpísané protokoly ku každej
jednej tabuli slúžia ako súčasť podpornej dokumentácie Žiadosti o platbu, ktorú MPC
predloží na Riadiaci orgán k preukázaniu oprávnenosti výdavkov na interaktívne tabule.
Súčasťou podpornej dokumentácie je aj Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte
podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ďalšou súčasťou podpornej dokumentácie sú poistné
zmluvy, ktorými školy/ školské zariadenia, respektíve ich zriaďovatelia zabezpečia, poistenie
prevedeného hnuteľného majetku pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo
iných škôd minimálne počas doby trvania Zmluvy o účasti na projekte (t.j. minimálne do
30.11.2015).
Fotokópiu platnej poistnej zmluvy sú povinné školy/ školské zariadenia zaslať najneskôr
do troch pracovných dní príslušnému regionálnemu koordinátorovi.
Môže sa pritom jednať o:
1. novú poistnú zmluvu uzavretú výlučne na poistenie tabule, pričom v tomto prípade by
mala byť dojednaná poistná suma vyššia ako hodnota tabule s príslušenstvom (t.j. 1381,29
EUR). V prípade, že škola ešte nedostala od poisťovne originál uzavretej poistnej zmluvy,
môže zaslať aj návrh novej poistnej zmluvy, ktorý však bude akceptovaný iba s dokladom
o úhrade poistky.
2. A/existujúcu poistnú zmluvu, ktorou je poistený všetok majetok školy/ školského
zariadenia (prípadne B/rozšírenie existujúcej poistnej zmluvy o poistku na interaktívnu
tabulu s príslušenstvom) a spĺňa vyššie spomínané náležitosti vyplývajúce z bodu 3.7.
Dodatku č.1.
3. kompletnú platnú poistnú zmluvu, ktorou si zriaďovateľ poisťuje všetok svoj majetok.
Kompletizácia a úplnosť všetkých uvedených dokumentov sú nevyhnutná k tomu, aby sa
dodané technológie stali súčasťou Vášho majetku a mohli ste ich naďalej využívať k Vašej
plnej spokojnosti.
Školy/ školské zariadenia, respektíve ich zriaďovatelia sú ďalej povinní zabezpečiť v zmysle
čl. IV., bod 4.2.7. Zmluvy o účasti na projekte označenie každého kusu prevedených
hnuteľných vecí a miestnosti, v ktorej budú prevedené hnuteľné veci umiestnené, štítkami s
logom v zmysle pokynov uvedených v Článku 4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. : OPV/38/2013.
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Žiadame Vás v tejto súvislosti o použitie pridelených samolepiacich štítkov nasledovne:
Samolepiaci štítok – formát A4:
Nalepte prosím na vstupné dvere do miestnosti, kde je interaktívna tabuľa umiestnená.
Počet: 1 ks
Samolepiaci štítok – formát 5 x 12 cm
Nalepiť prosím na:
- interaktívnu tabuľu
- projektor
Počet: 2 ks
Počet náhradných štítkov: 1 ks
Samolepiaci štítok – formát 3,7 x 4 cm
Nalepiť prosím po obvode teleskopického ukazovadla.
Počet: 1 ks
Označenia by mali byť nalepené, podľa možností na viditeľnom mieste.
Nesplnenie týchto povinností by mohlo Vašej škole/školskému zariadeniu spôsobiť zbytočné
komplikácie, nakoľko je považované za podstatné porušenie Zmluvy o účasti na projekte a jej
Dodatku č.1 so všetkými následkami, ktoré z tohto porušenia vyplývajú.
Veríme, že ich spolu nebudeme musieť riešiť nakoľko k povinnému označovaniu máte zo
strany projektu AMV poskytnuté príslušné samolepiace štítky a – v prípade potreby – aj
možnosť konzultovať Vaše otázky s pracovníkmi našich projektových kancelárií.
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