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Európsky sociálny fond

Z M L U V A č. 1 / NP / 838 /2013
O podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-
patologických javov v školskom prostredí / ITMS: 26130230025

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

medzi subjektmi:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Sídlo: 831 05 Bratislava, Cyprichova 42
Z~stúpený: PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., riaditeľ
ICO: OO681 385
Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Dianovská
E-mailovýkontakt:pclevice@vudpap-projekt.sk
(ďalej len "poskytovateľ)

a

Škola: Základná škola
Sídlo: M. Rázusa 1672/3,96001 Zvolen
Zastúpená: Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ
IČO: 37 888421
Kontaktná osoba (výchovný poradca): Mgr. Ivana Oltmanová
Telefonický kontakt: 045 /540 1408
E-mailový kontakt:
(ďalej len "škola")

Preambula

1. Poskytovateľ realizuje národný projekt s názvom "Komplexný
poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-
patologických javov v školskom prostredí" (ďalej len" národný
projekt").

2. Škola má záujem byt' prostredníctvom výchovného poradcu
aktívnym účastníkom v projekte.



3. Národný projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov
Európskej únie (Európsky sociálny fond), z Operačného
programu Vzdelávanie.

4. Zmluvné strany majú záujem určiť a dohodnúť rámec ich
spolupráce ako aj existujúce a budúce práva a povinnosti vo
vzťahu k vyššie uvedenému projektu.

Čl. l
Základné pojmy

1.1. Národný projekt predstavuje súbor aktivít zúčastnených osôb
zameraných na zefektívnenie systému výchovného poradenstva
a prevencie v Slovenskej republike.

1.2. Dodávateľ znamená príslušnú tretiu stranu, ktorá na základe
zmluvných vzťahov s poskytovateľom zabezpečuje v rámci
projektu dodávanie tovarov a poskytovanie služieb.

1.3. Tovar znamená plnenia (odborné metodiky, publikácie,
časopisecká literatúra, diagnostické a edukačné balíčky,
metodologické nástroje sprístupnené prostredníctvom
internetového úložiska pre potreby výchovného poradcu a jeho
poradenských aktivít pre žiakov so špeciálnymi výchovno -
vzdelávacími potrebami); tieto dodá škole a na základe
zmluvných vzťahov s poskytovateľom ich škola prevezme na
základe oznámenia poskytovateľa v súlade s touto zmluvou.

1.4. Služby zaškolenia predstavujú súbor aktivít dodávateľa alebo
poskytovateľa v rozsahu školení osoby (výchovného poradcu)
určenej školou, v špecifikácii podľa požiadaviek Poskytovateľa
a v súlade s národným projektom.

1.5. Frekventant znamená zamestnanec školy (výchovný poradca),
ktorý sa na základe tejto zmluvy zúčastní na vzdelávacích
a iných poradenských, či vedecko-výskumných aktivitách
projektu.

Čl. II
Predmet a účel zmluvy

2.1. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy umozm škole
prostredníctvom výchovného poradcu účasť v národnom
projekte za podmienok ďalej uvedených.



2.2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti
zmluvných strán vzťahujúce sa na účasť v národnom projekte.

2.3. Škola nepotrebuje súhlas akéhokoľvek štátneho správneho alebo
samosprávneho orgánu k tomu, aby túto zmluvu mohla uzatvoriť
a realizovať tak záväzky ku ktorým sa v nej zaviazala.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
3.1.1. umožniť škole účasť v národnom projekte
3.1.2. sprístupniť vhodnou formou škole aktualizované informácie

týkajúce sa národného projektu a jeho organizačných
aspektov

3.1.3. zabezpečiť škole dodanie tovaru prostredníctvom dodávateľa.
Tovar bude bezodplatne prevedený škole samostatnou
zmluvou uzavretou v zmysle ustanovení zákona Č. 278/1993
Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

3.1.4. oznámiť škole elektronickou poštou alebo prostredníctvom
dodávateľa termín dodania jednotlivých dodávok tovaru, ako
aj ich identifikáciu umožňujúcu ich riadne prevzatie

3.1.5. zabezpečiť bezplatné zaškolenie výchovných poradcov
prostredníctvom osôb určených poskytovateľom alebo
poskytnutím služieb prostredníctvom dodávateľa v oblasti
využívania diagnostických a edukačných balíčkov,
metodologických nástrojov v poradenskej praxi

3.1.6. oznámiť škole podrobnosti o poskytovaní služieb zaškolenia
alebo o zaškolení poskytovateľom (najmä termíny, dÍžku
termínu školenia, podmienky účasti a pod.)

3.1.7. oboznámiť školu s harmonogramom a rozsahom využívania
diagnostických a edukačný ch balíčkov, metodologických
nástrojov v rámci národného projektu

3.1.8. poskytnúť škole (výchovnému poradcovi) finančnú náhradu
za cestovné náklady súvisiace s účasťou na aktivitách
národného projektu

3.1.9. poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri naplňaní cieľov
národného projektu ustanovenia zákona Č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.



3.2. Škola sa zaväzuje:

3.2.1. v rámci účasti na projekte riadiť sa pokynmi poskytovateľa
a sledovať aktualizované informácie týkajúce sa národného
projektu, ktoré jej poskytovateľ sprístupní

3.2.2. dodržiavať zmluvnými stranami dohodnutý harmonogram
a rozsah využívania diagnostických a edukačných balíčkov,
metodologických nástrojov v súlade s cieľmi národného
projektu

3.2.3. umožniť výchovnému poradcovi realizovať činnosť
súvisiacu s cieľmi národného projektu

3.2.4. v prípade potreby zabezpečiť pre potreby národného
projektu náhradníka a to tak, aby mohol byt' cieľ
národného projektu zrealizovaný

3.2.5. na základe oznámenia poskytovateľa o dodaní tovaru
a služieb zaškolenia vykonaného najmenej 3 pracovné dni
vopred, prijať plnenia poskytnuté v súlade s touto zmluvou
a poskytovať poskytovateľovi alebo dodávateľovi všetku
súčinnosť potrebnú k ich riadnemu poskytnutiu

3.2.6. potvrdiť a podpísať preberací protokol riadne a v celom
rozsahu v súlade so skutočným stavom

3.2.7. v prípade potreby prevzatý tovar označiť v súlade
s pokynmi poskytovateľa povinnými znakmi publicity
národného proj ektu

3.2.8. umiestniť tabuľku povinnej publicity národného projektu na
viditeľnom mieste v priestoroch školy

3.2.9. pri prevzatí jednotlivých častí tovaru riadne a v celom
rozsahu vykonať potrebné úkony smerujúce k prevereniu
funkčnosti v rozsahu, ako vyplýva z národného projektu
a poskytnutých služieb zaškolenia

3.2.10. v prípade zániku alebo vyradenia zo siete škôl v zmysle
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
odovzdať všetky časti tovaru prijaté na základe tejto
zmluvy nástupníckej organizácii odovzdávacím
a preberacím protokolom

3.2.11. v prípade personálnej zmeny v osobe výchovného poradcu
oznámiť túto skutočnosť najneskôr do 5 pracovných dní
poskytovateľovi s uvedením náhradnej osoby poverenej
vedením školy



3.2.12. vytvárať výchovnému poradcovi podmienky na aktívnu
účasť pri prijímaní služieb zaškolenia, na aktívnu účasť na
seminároch, konferenciách a medzinárodných mobilitách

3.2.13. zabezpečiť aby sa aktivít uvedených v bode 3.2.12
v prípade neúčasti výchovného poradcu zúčastnil jeho
zástupca, resp. náhradná osoba

3.2.14. zabezpečiť overovanie nových diagnostických
a edukačný ch balíčkov a poradenských metód
poskytnutých národným projektom výchovným poradcom
pre účely výchovno-poradenských aktivít so žiakmi so
špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

3.2.15. zabezpečiť overovanie nových diagnostických nástrojov a
metód poskytnutých národným projektom psychológom
a špeciálnym pedagógom z príslušnej CPPPaP,
resp.CŠPPP pre účely odbornej práce so žiakmi so
špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

3.2.16. umožniť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodaným tovarom a súvisiacimi službami kedykoľvek
počas platnosti zmluvy o NFP, ktorá bola uzatvorená
medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Výskumným ústavom detskej
psychológie a patopsychológie v Bratislave, prijímateľom
NFP, a to oprávnenými osobami (Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky, Správou finančnej kontroly a nimi
poverenými osobami, splnomocnenými zástupcami
Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osobami
prizvanými uvedenými orgánmi v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho
spoločenstva a ďalšími oprávnenými osobami) a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť (ďalej len "kontrola
prijímateľa NFP")

3.2.17. v prípade zistenia nedostatkov orgánmi uvedenými v bode
3.2.16. tejto zmluvy, ktoré vznikli nedodržaním ustanovení
tejto zmluvy je škola povinná zjednať nápravu

3.2.18. po dobu trvania tejto zmluvy alebo akéhokoľvek záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
nepostúpiť a ani inak nepreviesť svoje práva a povinnosti
podľa tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho
súhlasu poskytovateľa

3.2.19. škola sa zaväzuje dodržiavať pri naplňaní cieľov
národného projektu ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.



Čl. IV
Trvanie zmluvy

4.1. Každá zo zúčastnených zmluvných strán moze odstúpiť od
tejto zmluvy, a to v prípade podstatného porušenia zmluvných
povinností druhou zmluvnou stranou.

4.2. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom, kedy bude
doručené písomné odstúpenie odstupujúcej strany druhej strane.

4.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä nedodržanie
práv a povinností školy uvedených v čl. III tejto zmluvy.

4.4. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania národného projektu do 31.
októbra 2015, v prípade predÍženia realizácie projektu sa
predlžuje aj doba trvania zmluvy. O tejto skutočnosti bude
poskytovateľ školu informovať.

Čl. V
Záverečné ustanovenia

5.1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia platným
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými
zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

5.3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia
§ 5a zákona Č. 21112000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov.

5.4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy
tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu, v Centrálnom registri
zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky na príslušnej webovej
stránke (www.crz.gov.sk).

5.5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonávať iba písomným
dodatkom k nej.

5.6. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami
bude adresovaná nižšie uvedenú adresu a bude sa považovať za
doručenú v prípade :
5.6.1. doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené

potvrdenie, že prenos údajov prebehol v poriadku
5.6.2. osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo

inak, po prijatí potvrdenia osobného doručenia



5.6.3. doručenie e-mailom po doručení potvrdenia od príjemcu
o prijatí

5.6.4. doporučenej zásielky k dátumu uvedenému na potvrdení
o doručení alebo na potvrdení o tom, že zásielku nie je
možné doručiť

5.1. Korešpondenčná adresa :

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
831 05 Bratislava,
e-mail: pclevice@vudpap-projekt.sk

Základná škola

e-mail :

5.2. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve
vyhotovenia pre poskytovateľa, jedno vyhotovenie zmluvy pre
školu.

V Bratislave dňa
2 O. 12. 2013 v 2 O. 12. 2013

dňa .
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Základná ikola
M. Rázusa 1672/3, Zvolen
Za školu: ·2·
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PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.,
riaditeľ štatutárny zástupca


