„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“
Zmluva o účasti na projekte č. XXXX/26120130025
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi
Poskytovateľ :
Názov:
Sídlo :
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Kontakt:

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
00 164 348
2020798714
7000063679
8180
tel.: +421 918 913 405
e-mail : amv@mpc-edu.sk
Ing. Henrieta Crkoňová

Zastúpený:

Partner:
Názov:
Sídlo :
IČO:
DIČ:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Kontakt:

tel.:
e-mail :

Zastúpený:
(v ďalšom aj „Zmluvné strany“)
Preambula:
1.

Táto zmluva je uzatvorená medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s realizáciou Národného projektu pod
názvom „Aktivizujúce metódy vo výchove“.

2.

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 ).

3.

Cieľom spolupráce Poskytovateľa a Partnera je dosiahnuť, aby určení pedagogickí a/alebo odborní
zamestnanci Partnera, v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove, moderné digitálne
technológie a špeciálne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov, a vedeli tak výrazne prispieť
k eliminovaniu výchovných problémov.

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:
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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 .

„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 zmlúv, 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 .

„Regionálny koordinátor
aktivít projektu“

Interný zamestnanec Poskytovateľa, oprávnený – v súlade so
špecifikáciou spolupráce Poskytovateľa a Partnera
vyplývajúcou z tejto zmluvy – dohodnúť s Partnerom v mene
Poskytovateľa všetky podrobnosti, termíny
a spôsob organizácie a organizačného zabezpečenia plnenia
vzájomných povinností Poskytovateľa a Partnera tak, ako
vyplývajú z tejto zmluvy.
Regionálny koordinátor aktivít projektu je – v prípade potreby
– oprávnený zastúpiť v jeho činnosti Odborného
administratívneho pracovníka projektu.

„Odborný administratívny
pracovník projektu“

Interný zamestnanec Poskytovateľa, oprávnený – v súlade so
špecifikáciou spolupráce Poskytovateľa a Partnera
vyplývajúcou z tejto zmluvy – dohodnúť s frekventantami
vzdelávania, určenými Partnerom, v mene Poskytovateľa
všetky podrobnosti, termíny a spôsob organizácie
a organizačného zabezpečenia plnenia vzájomných povinností
Poskytovateľa a Partnera, súvisiacich s priebehom realizácie
vzdelávania v aktivite 1.2 projektu AMV.
Odborný administratívny pracovník projektu je – v prípade
potreby – oprávnený zastúpiť v jeho činnosti Regionálneho
koordinátora aktivít projektu.

Vzdelávanie v aktivite 1.2

Je podrobne popísané v aktivite 1.2 projektu AMV
Tvorba akreditovaného vzdelávacieho programu „Aktivizujúce
metódy vo výchove“, je súčasťou projektu AMV. Navrhovaný
počet kreditov získaných absolvovaním predmetného
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vzdelávania je 23 kreditov. Začiatok vzdelávania v aktivite 1.2
(2.polovica r. 2014 a r. 2015) bude nadväzovať na zakončenie
procesu akreditácie predmetného vzdelávacieho programu
(1.polovica roku 2014). Základný časový rozpis vzdelávania
v aktivite 1.2 je:
56 vyučovacích hodín realizovaných formou jedno, alebo
viacdenných prezenčných vzdelávaní (2 dni na úvod – 1 deň
v priebehu – 4 dni na záver) v časovom rozpätí cca 3 mesiace.
48 vyučovacích hodín formou dištančného vzdelávania
prostredníctvom MKS v časovom rozpätí identickom s
prezenčným vzdelávaním (cca 3 mesiace).
„Frekventant vzdelávania “

Pedagogický zamestnanec a/alebo odborný zamestnanec
Partnera, ktorý bude určený Partnerom a vyslaný Partnerom na
vzdelávanie v aktivite 1.2 predmetného projektu.

„náhradník frekventanta
vzdelávania“

Iný pedagogický zamestnanec a/alebo odborný zamestnanec
Partnera, ktorý bude určený Partnerom a vyslaný Partnerom na
vzdelávanie namiesto pôvodného frekventanta vzdelávania a to
spôsobom určeným touto zmluvou.

Koučing

Odborné sprevádzanie frekventantov vzdelávania po ukončení
vzdelávania v aktivite 1.2 v období zavádzania získaných
poznatkov a podporných materiálov do reálnej praxe PZ a OZ
na svojich kmeňových pracoviskách.
Proces koučingu za stranu Poskytovateľa organizačne
zastrešujú Regionálni koordinátori aktivít projektu vo vzťahu
k Partnerovi a Odborní administratívni pracovníci projektu vo
vzťahu k pozorovaným, Partnerom určeným, frekventantom
vzdelávania.

Kouč

Odborne spôsobilý lektor vzdelávania v aktivite 1.2, ktorý sa
po skončení vzdelávania stáva, na určené obdobie,
individuálnym koučom pre frekventanta vzdelávania, ktorý
vzdelávanie v aktivite 1.2 absolvoval. Kouč sprevádza
frekventanta vzdelávania vo vzájomne dohodnutých termínoch
a edukačných procesoch a to buď formou osobného koučingu,
alebo koučingu prostredníctvom MKS.
Ich prácu organizačne zastrešujú Regionálni koordinátori
aktivít projektu.

Odborné analýzy

Štyri samostatné odborné analýzy, ktorých úlohou je najmä
zmapovanie východiskovej situácie a následné naformulovanie
návrhov krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov
v definovaných výchovných oblastiach: Mediálna výchova,
Etická výchova, Dopravná výchova a Zdravotná výchova.
Frekventanti vzdelávania v aktivite 1.2 sú zároveň
respondentami prieskumov vykonávaných v rámci realizácie
týchto odborných analýz poverenými realizátormi týchto
odborných analýz.

Realizátor odbornej analýzy

Tretia, právnická osoba mimo Poskytovateľa a Partnera,
vybraná Poskytovateľom v procese verejného obstarávania
a následne poverená Poskytovateľom realizáciou odborných
analýz v zmysle pokynov a pre potreby Poskytovateľa,
v súlade s projektom AMV.

Pracovník realizátora
odbornej analýzy

Interní, alebo externý zamestnanec Realizátora odbornej
analýzy, disponujúci príslušným poverením Realizátora
odbornej analýzy, verifikovaným Poskytovateľom.
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Spoluprácu s Partnerom určenými frekventantami vzdelávania,
spočívajúcu vo vyplnení anketových dotazníkov, si
organizačne a termínovo zabezpečuje samostatne.
Edukačný balíček (EB)

Komplexná hmotná pomôcka, ktorá bude slúžiť na nácvik
edukačných postupov získaných v rámci vzdelávania
frekventantov s dôrazom na „Aktivizujúce metódy
vzdelávania“ a ich overenie v praxi obsahujúca: výberovú
filmotéku, tlačenú brožúru a IDP (Interaktívne Digitálne
Pomôcky), ktorými sú špeciálne audiovizuálne obsahy pomôcky pre PZ a/alebo OZ - umiestnené na digitálnych
nosičoch, primárne určené na prácu s interaktívnymi tabuľami,
digitálnymi zariadeniami s kontaktným display a štandardnými
multimediálnymi PC.

Moderný komunikačný
systém (MKS)

Špeciálny uzavretý komunikačný systém projektu AMV,
pozostávajúci z 2 videokonferenčných stredísk, 27 satelitných
stredísk a 7 500 individuálnych, kódovaných prístupov
(koncových bodov MKS) umožňujúcich využívanie MKS.
Pre plnohodnotné zapojenie sa do vzdelávania v aktivite 1.2 je
nevyhnutné, aby frekventant vzdelávania disponoval vlastným
/ resp. Partnerom poskytnutým stolným počítačom/notebookom, s možnosťou pripojenia na internet a s možnosťou
prijímania a odosielania obrazu a zvuku ( t. j.:
Zabudované/externé : web. kamera /reproduktory /mikrofón)
Pozn.: prípadná technická nespôsobilosť Partnera zabezpečiť
túto podmienku bude riešená individuálne.
K pripojeniu do MKS cez koncový bod nebude požadovaná
nadštandardná rýchlosť internetového pripojenia ani žiadne
ďalšie hardvérové a softvérové vybavenie počítačov/notebookov frekventantov vzdelávania.

„bez zbytočného odkladu“

Ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní.
Čl. II
Predmet Zmluvy

2.1.

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, ktoré im vzniknú
v súvislosti so zapojením sa Partnera do realizácie Národného projektu „Aktivizujúce metódy vo
výchove“ (ďalej v texte aj „Projekt AMV“).

2.2.

Predmetom tejto zmluvy je najmä povinnosť Partnera určiť z radov svojich zamestnancov a vyslať na
vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV príslušný počet Pedagogických alebo Odborných
zamestnancov (ďalej v texte aj „PZ a OZ“) a dostáť si svojim záväzkom voči Poskytovateľovi
v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy.

2.3.

Predmetom tejto zmluvy je ďalej povinnosť Poskytovateľa umožniť a zabezpečiť absolvovanie
vzdelávania v aktivite 1.2 Partnerom určeným Pedagogickým alebo Odborným zamestnancom (ďalej
v texte aj „ PZ a OZ“) a splniť si svoje záväzky voči Partnerovi v zmysle príslušných ustanovení tejto
zmluvy.

Čl. III.
Rozsah spolupráce
3.1.

Partner sa realizácie Projektu AMV zúčastní v častiach:
3.1.1.

Vzdelávanie v aktivite 1.2 projektu AMV.
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3.2.

3.1.2.

Koučing frekventantov vzdelávania v ich profesionálnej praxi po ukončení vzdelávania
v aktivite 1.2 projektu AMV.

3.1.3.

Spolupráca frekventantov vzdelávania na realizácii odborných analýz v rámci projektu AMV.

Poskytovateľ Partnerovi v rámci jeho účasti na projekte poskytne:
3.2.1.

Vzdelávanie v aktivite 1.2 projektu AMV, vrátane zabezpečenia ubytovania a stravy počas
viacdenných prezenčných vzdelávaní, pre Partnerom určených frekventantov vzdelávania
v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy.

3.2.2.

Odborno – technické pomôcky a podporu v nasledujúcom rozsahu:

3.2.3.

3.2.2.1.

Edukačné balíčky v počte rovnakom, ako je počet frekventantov vzdelávania
určených a vyslaných na vzdelávanie v aktivite 1.2 Partnerom.

3.2.2.2.

Kódované, individuálne prístupy do MKS a možnosť využívať MKS pre všetkých
frekventantov vzdelávania určených a vyslaných na vzdelávanie v aktivite 1.2
Partnerom.

Odborné konzultácie a príslušné materiály súvisiace s povinnou propagáciou a publicitou
Projektu AMV v zmysle príslušných ustanovení Príručky pre prijímateľa NFP, ktorou je
realizácia projektu viazaná.
Čl. IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.1.

Práva a povinnosti Poskytovateľa
3.1.1.

Poskytovateľ zabezpečí realizáciu vzdelávania v aktivite 1.2 v súlade so zazmluvneným
podrobným popisom aktivít projektu AMV a umožní frekventantom vzdelávania, určeným a
vyslaným Partnerom, zúčastniť sa na ňom.

3.1.2.

Poskytovateľ bude informovať Partnera o presných termínoch a miestach priebehu
vzdelávania v aktivite 1.2 v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 30 dní pred
začiatkom príslušnej časti vzdelávania v aktivite 1.2 a to prostredníctvom samostatnej
webstránky projektu AMV a tiež samostatným informačným e-mailom určeným pre
frekventantov vzdelávania, ktorý Poskytovateľ v kópii odošle aj na určený, kontaktný e-mail
Partnera, minimálne 15 dní pred začiatkom príslušnej časti vzdelávania v aktivite 1.2. Je
výlučným právom Poskytovateľa určovať termíny a miesta realizácie vzdelávania v aktivite
1.2 v rámci celej realizácie Projektu AMV a v rámci celého územia Slovenska.

3.1.3.

Poskytovateľ zabezpečí odborne spôsobilých lektorov vzdelávania v aktivite 1.2 a ich osobnú
účasť na prezenčných i dištančných hodinách vzdelávania, ako aj na príslušnom rozsahu
koučingu v zmysle podrobného popisu aktivít projektu.

3.1.4.

Poskytovateľ zabezpečí ubytovanie a stravovanie frekventantov vzdelávania počas
viacdenných prezenčných vzdelávaní v miestach určených Poskytovateľom, v štandarde: 3
hviezdičkové ubytovacie zariadenie, dvojposteľové izby, plná penzia.

3.1.5.

Poskytovateľ bude informovať Partnera o presných termínoch aktivít projektu realizovaných
v rámci edukačných procesov prebiehajúcich na pôde Partnera, resp. na pôde Partnera mimo
štandardných edukačných procesov (t. j. Koučing, Zber údajov pre odborné analýzy)
v dostatočnom časovom predstihu – t. j. minimálne 7 dní pred ich uskutočnením a to formou
e-mail avíza odoslaného na kontaktný e-mail Partnera príslušným Regionálnym
koordinátorom aktivít projektu.

3.1.6.

Poskytovateľ dodá a odovzdá Partnerovi odborno-technické pomôcky podľa Čl. III. tejto
zmluvy v termínoch vyplývajúcich zo zazmluvnenej verzie Projektu AMV, v súlade
s časovým harmonogramom realizácie Projektu AMV, podľa nasledujúceho: Edukačné
balíčky – v rámci záverečného štvordňového prezenčného vzdelávania v aktivite 1.2.
Individuálne kódy pre vstup do MKS – bezodkladne po spustení riadnej prevádzky MKS,
najneskôr 30 dní pred začiatkom vzdelávania v aktivite 1.2. Edukačné balíčky budú
Partnerovi odovzdané na základe preberacieho protokolu, prostredníctvom frekventantov
vzdelávania, určených a vyslaných na vzdelávanie Partnerom.
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3.2.

3.1.7.

Poskytovateľ zabezpečí zverejnenie informácie o zapojení sa Partnera do realizácie Projektu
AMV na webstránke projektu AMV, v rámci MKS a v rámci informovania verejnosti
o aktivitách projektu AMV na úrovni lokálnych a regionálnych médií, pokiaľ takéto
informácie budú súčasťou realizovanej propagácie a publicity projektu.

3.1.8.

Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Partnera o všetkých skutočnostiach, ktoré
môžu mať vplyv na lehoty a rozsah aktivít určených v Projekte.

Práva a povinnosti Partnera
3.2.1.

Partner sa zaväzuje predložiť Poskytovateľovi v lehote do 7 pracovných dní od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy Zoznam technicky spôsobilých frekventantov vzdelávania určených
Partnerom na vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV, ktorý bude obsahovať osobné údaje
frekventantov vzdelávania, súhlas frekventantov vzdelávania s poskytnutím ich osobných
údajov pre účely Projektu AMV ako aj súhlas frekventantov vzdelávania s ich zapojením do
Projektu AMV. Technicky spôsobilým frekventantom vzdelávania sa pritom rozumie
frekventant vzdelávania, ktorý disponuje vlastným /resp. Partnerom poskytnutým stolným
počítačom/notebook-om, s možnosťou pripojenia na internet a s možnosťou prijímania
a odosielania obrazu a zvuku (t. j: Zabudované/externé: web. kamera /reproduktory
/mikrofón).

3.2.2.

Partner sa zaväzuje umožniť frekventantom vzdelávania účasť na vzdelávaní v aktivite 1.2
Projektu AMV na miestach a termínoch určených Poskytovateľom, o ktorých bude
informovaný v zmysle ustanovenia 4.1.2. tejto zmluvy a vyslať ich na toto vzdelávanie.

3.2.3.

V prípade akýchkoľvek personálnych zmien týkajúcich sa Frekventantov vzdelávania
(skončenie / dlhodobé prerušenie pracovného pomeru a pod.) sa Partner zaväzuje bez
zbytočného odkladu písomne o týchto zmenách informovať Poskytovateľa a to
prostredníctvom e-mailu na adresu príslušného Regionálneho koordinátora aktivít projektu
a v kópii na uvedený kontaktný e-mail Poskytovateľa. Súčasne Partner zabezpečí, aby
povinnosti odstupujúceho Frekventanta vzdelávania, týkajúce sa Projektu AMV,
kvalifikovane prebral iný technicky spôsobilý frekventant vzdelávania určený Partnerom –
tzv. Náhradník frekventanta vzdelávania. Náhradník navrhnutý Partnerom sa stane
Frekventantom vzdelávania až po jeho schválení Poskytovateľom. Údaje Náhradníka
frekventanta vzdelávania, vrátane jeho súhlasu s poskytnutím jeho osobných údajov pre
účely Projektu AMV ako aj súhlasu s jeho zapojením do Projektu AMV, je Partner povinný
predložiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu.

3.2.4.

Partner svojim podpisom na tejto zmluve udeľuje generálny súhlas so vstupom koučov
a pracovníkov realizátorov odborných analýz projektu AMV do priestorov Partnera, vrátane
súhlasu s ich vstupom počas edukačného procesu, za účelom výkonu činností súvisiacich
s realizáciou Projektu AMV v častiach: odborné analýzy a koučing frekventantov
vzdelávania v aktivite 1.2. v termínoch oznámených Partnerovi podľa ustanovenia 4.1.5. tejto
zmluvy.

3.2.5.

Partner sa zaväzuje, že v súvislosti s realizáciou projektu AMV umožní prípadný výkon
kontroly/auditu plnenia tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu
v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EU, a v zmysle tejto zmluvy.

3.2.6.

Partner sa zaväzuje, prostredníctvom ním určených frekventantov vzdelávania, poskytnúť
Poskytovateľovi plnú súčinnosť pri realizácii Projektu v časti: odborné analýzy a koučing
frekventantov vzdelávania v aktivite 1.2. podľa zazmluvneného podrobného popisu
jednotlivých aktivít projektu.

3.2.7.

Partner sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Poskytovateľa súvisiacimi s povinnou propagáciou
a publicitou Projektu AMV v zmysle príslušných ustanovení Príručky pre prijímateľa NFP,
ktorou je realizácia projektu viazaná.
Čl. V.
Trvanie a ukončenie Zmluvy

5.1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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5.2.

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

5.3.

Túto zmluvu možno skončiť pred uplynutím doby:
5.3.1.

dohodou zmluvných strán,

5.3.2.

jednostranným odstúpením zo strany Poskytovateľa v prípade, že Partner 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.
Čl. VI.
Zodpovednosť za škodu

6.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na predchádzanie škodám a na minimalizáciu
vzniknutých škôd.

6.2.

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.

6.3.

V prípade, že Partner nezabezpečí náhradníka za Frekventanta, tak ako táto jeho povinnosť vyplýva
z Článku IV., ustanovenia 4.2.3 tejto zmluvy, je povinný v plnej výške uhradiť Poskytovateľovi
náklady, ktoré Poskytovateľ preukázateľne vynaložil na vzdelávanie pôvodného frekventanta, vrátane
neoprávnených výdavkov, ktoré preukázateľne vzniknú v tejto súvislosti Poskytovateľovi.

6.4.

Poskytovateľ má nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne, v prípade že:
6.4.1

Poskytovateľovi - v dôsledku porušenia povinností zo strany Frekventantov vzdelávania ako
aj Partnera – preukázateľne vzniknú neoprávnené výdavky. Tieto je Partner povinný v plnej
výške uhradiť Poskytovateľovi bez ďalšej možnosti túto povinnosť rozporovať.

6.4.2.

Partner sa dopustí akéhokoľvek konania alebo zanedbania svojej povinnosti, prípadne
zanedbania a konania zo strany ním určených frekventantov vzdelávania a zamestnancov
Partnera, ktoré by spôsobilo škodu na majetku Poskytovateľa, prípadne na majetku tretích
osôb s ktorými je Poskytovateľ v zmluvnom vzťahu.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

7.1.

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.

7.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že predmet spolupráce a účasť na projekte uvedené v tejto zmluve môžu,
ale nemusia, byť zmluvnými stranami v priebehu trvania tejto zmluvy rozšírené o ďalšie možnosti
spolupráce na projekte AMV a účasti na projekte AMV vyplývajúce z projektu AMV. Každé takéto
rozšírenie musí byť upravené samostatným, riadne očíslovaným a podpísaným Dodatkom k tejto
zmluve.
Takýmito možnosťami rozšírenia spolupráce sa rozumie najmä:
a/ Poskytnutie Interaktívnej tabule a projektora za podmienok a okolností stanovených zazmluvneným
podrobným popisom aktivít projektu AMV (celkový počet takto poskytnutých IT v rámci projektu
AMV je 1350),
b/ prenájom priestorov Partnera za účelom realizácie prezenčných častí vzdelávania v aktivite 1.2
projektu – ad-hoc prenájmy,
c/ prenájom priestorov Partnera za účelom umiestnenia satelitného strediska MKS pre potreby
realizácie dištančného vzdelávania v aktivitách 1.1 a 1.2 počas celého trvania projektu,
resp. kombinácia týchto možností.

7.3.

Túto Zmluvu je možné ďalej meniť a dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme
číslovaných dodatkov tejto Zmluvy, podpísaných oprávnenými zástupcami.
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7.4.

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.

7.5.

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.

7.6.

Táto zmluva je vyhotovená v (3) troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Poskytovateľ
obdrží (2) dve vyhotovenia a Partner (1) jedno vyhotovenie.

7.7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Zoznam technicky spôsobilých frekventantov vzdelávania určených Partnerom na
vzdelávanie v aktivite 1.2 Projektu AMV zhotovený v zmysle Čl. IV, bod 4.2.1 Zmluvy.

V ........................................ dňa ......................

_______________________
Partner
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V Bratislave dňa ..........................

________________________
Poskytovateľ
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