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ZMLUvA o SI,ot,UPnÁcl Á, PoDPoRE PRI ZAI]EzpHČovłľĺÍ nnauzÁcĺn
PRoJEKTI],,TRÉNERI v ŠKoLIł"

uzavreÎâpodl'a Ş 269 oclsek 2 zźlkona č,. 513ll99l Zb' obchoclný zákonník v znení nęskorších
predpisov (d'ale.j len,,Olrchodný zákonník")

(cl'alej len,,Zmluva")

Názov:
Sí<llo:

IČo:
V mene ktorého koná
kontaktné údaje;

web

(ďalej len,,Úv SR";

Názov:
Sídlo:
IČo:
V mene ktoľého koná

web:

Úľad vlády Slovenskej republiky
Nárnestie slobody 1, 8l3 70 l]ľatislava l
00 151 513
Július Jakab' vedúci Úľaclu vláĺly Slovenskej rcpubliĘ
Karol Kučera, Splnomocnenec vláĺly Slovenskej ľepubliĘ pre mláĺlež
a šport
h tIpş ; //-yĺwluşppĺ-tł l ad a. gry.ş}łreqęri:r,- s ko l e/ ;

htttls ://sites. soos le.conýview/trenerivsko le/domov

Základná škola
M. l(ázusa 161213,960 01 Zvolen
31 888 421

Mgľ. ondrej Kanka, riaditcl'školy

bĹtp.;./-Ąľ'ww-óuł.z:rp-lqlşkl

(d'alej len ,,Škol"";

(lIV SR a Škola d'alej jednotlivo ako ,,Zmluvná stľana'' a spoločne ako ,,Zmluvnó stľany'')

Pľeambula

l. Úv sn prostľedníctvom svojho organizačného útvaru, Splnomocnenca vlády Slovenskej

republiky pľe mládež ašport realizuje pľojekt ,,Tréneľi v škole", ktorý je z.ameraný na aktívne

zapojenie kvalifikovaných vyškolenýĺ:h trénerov do vyučovacieho procesu hodín športove.|

telesnej výchovy v l. a 2. ročníku základnej školy. Žiaci sa pľosţľedníctvom tohto projektu

zoz'namia s viaceIýrni špońovo-pohyboţmi aktivitami a šporĺlvým náčiním, a to

implementáciou vybraných športov do vyučovacieho l)r()oesu hravou foľnrclu, vrátane

zabezpečeĺia špor-tových pomôcok a tričiek s logom projektu (ďalej lcn ,,projekt").
2. Cięľom projektu je zatraktívniť hodiny telesnej ýchovy zážitkĺ>ým spôsobom výučby a prehĺbiť

záujem detí o šport a zároveń rozvijať ich všestrannťr pohybovú gramotnosť.

3. Popis pro.iekt, podmienky a kľitériá .jelro ľealizácie ako aj informácie o amlrasádorĺlvi projekru,

kooľdinátoľoch a jednotlivých tľéneroch (vrátane infoľrnácií o ich vzĺlelaní a kvalif,lkácii) sú

zveľejnené na webovom sídlc Splnom()cnęnca vlády Slovenskej ľepubliĘ pre mláclež a šport:

!.rlips.llu':wltl.5pp'lţ.ťtrdą,gţ.).:'.ş.kl'ţruwrl_ţ!s_ţ*Q!ęl, resp. na webovej stránke:

b-ţpş:/'/-wi"v-wJrejrgłĹvş'kç-ląş-k'
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4. Pilotná fáza projektu sa budę rea|izovať v priebehu školského rokĺl202012021 na 30 záklaclných
školách v 3 regiónoch po dĺlbu 6 mesiacov (22 týždńov) v rámci l vyučovacej hoĺliny športovej
telesnej ýchovy ýżdenne, počas ktore.j Sa prę žíakov ľealizuje vybraná špoľtovo-pohybová
aktivita. oĺganizźlciu vybľanej špoftovo-pohybovej aktivity zabezpečujú kvaliÍjkovani vyškolení
tréneľi za prítomnosti pedagóga' Z,iaci by sa ĺnali zclokonal'ovat' v špoľt<lvej gľamotnosti poĺll'a
platných snlerníc vzdelávania. Za hodinu športovel' telesnei výçlpw buae zoclpovędný pe
kvaliÍikovaný vyškolený tréneľ je vnímaný ako výpomoc pre skvalitnelrie vyučovacej hodiny.

5. Úv sn zabezpečuje z prostrieclkov rozpočţu kapitoly Úv sn peľsonálne zabezpečerrie v podobe
kvalif,lkovaných vyškolených trénerov; športoţoh pomôcok, tričiek s logom projektu (vľátane
dodávky) a kľy'tie iných nákladov spo'jených qýlučne s realizáciou projekru na Školę.

6. Úeasť Školy na pľojekte je clobľovol'ná.
'] ' Vzhl'adom na možnosti Zrrrluvĺlýclr strán a deklaľovaný záujem spolupracovat' pri zabeąečovanĺ

pľojekfu, Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy. Zmluvné stľany sa dohoclli, že
činnosti poĺIl'a tejto Zrnluvy, sťr vykonávané bez náľoku na honoľár 'aJa\ębtl akikol'vęk inú
odmenu.

Ö.I
Pľcdmet Zmluvy

Prędmetom a účelom tejto Zmluvy je vymedzenie vzájomných pľáv a povinností Zmluvných
stľán pľi realiz'tlcii pľojckťu. Úv sn sa z'aväns'je z,abez.pečiť kvalifikovaných vyškolených
trélrerov, prostľedníctvom ktorých bude paľticipovat' pľi vyučbe 1 hocliny športovej telesnej
výchovy týŽdenne v priestoroch Školy v dohodnutom termíne, športové pomôcky, tričká s logom
pľojektu a klytie iných náklaĺlov nevyhnutných na ľealizáciu pľojekru a po skončcní realizâcie
pľojektu posĘtnút' Škole špoľtové pomĆlcky do trvalého uživania a Škola sa zavänl.ie plniť si
povinnosti súvisiace najmä so zabezpečením oľganizácie aktivít, ktoré je.j vyplývajú z účasti na
projekte aposĘtnút' spoluprácu pľe úspešnú realizáciu pľojekťu ajeho vyhoclnotenie, ato
v súlacle s projektom a za poclmienok dohodnutých v tejto Zmluvę.
Touto Zmluvou Sa upravuje ai spôsob komurrikácie meclzi Znlluvrrýnri stranami a d'alšie
dojednania rnedzi Zmluvnými stranami'

CI.II
Pľáva a povinnosti Zmluvných stľán

|;- Škola sa touto Zmluvou zaväzuje
a) po oelú dobu trvania pľojeklu mat' z,abezpečený súhlas zákonných zástupcov žiakov

zučastnených rla projektc a ich peĺlagógov zabez,peču.júoich výučbu pľeclmetu špĺlrtovej
telesnej výchĺlvy s realizáciou pľojektu, ktoý na vyžiaĺlanie preclloží I'IV SR,

b) po vzájonmej dolrode oboch Zmluvnýoh strán prispôsobit'ľozvľh hodíĺl tried zapo.jených do
pľojektu harmonogľamu športovo-pohybových aktivít prĺl.jektu, kţoý bude vyhotovený so
spolupľacu.júcimi školami, s ich zástupcami a koorĺlinátol'mi projektu a zverejnený na
webovejstránke:btţ:=s:ĺwulv.!l]:]Lçl|YŞŁa1.o-şl(.

c) zabezpečiť űčast' prítomných Žiakov l. a 2. ročtlíka Škc,ly na špor1ovo-polrybovej aktivite
projektu v rámci vyučovacej hoĺliny špoľtovej telesne.j ţchovy podl'a haľmonogľamu
špoftovo-pohybovej aktivity projektu,

) zabezpečit'počas špoftovo-pohybovej aktivity projektu pľítonrnost'pedagóga zodpovedného
za ýlčbu pľeĺlmetu špoľtová telesná ýchova,

ai rývorit' poclmienky pre nerušený a bezproblémový priebeh ręa|jz.âçie projektu a pre tento
ričel umožniť využívat' telocvičňu,



Í) umožniť vyškoleným kvalifikĺlvaným tréneľom vstup do priestoľov Školy a tęlĺlcvične
a v priestoroch telocvične realizovat' športovo-pohybovu aktivitu projekfu počas celej doby
projektu,

g) v súvislosti s ľealizáciou pro.jekľu umožniť vstup do priestoľov Školy ambasácloľĺlvi pľojektu,
hlavnému koorclinátorovi projektu, koordinátoľovi pľojektu a školitel'om pro.jek1u,

h) na poŽiadanie ÚV SR a vlelrote určenej, zabezpečlt'apľedloŽiľ Úv śn"prosĺreilníctvom
kooľdinátoľa pro.jekťu údaje potrebĺlé na vyhodnotęnie pro.jektu, a to vo forme dotazníkov
zverejnených na webovej stľánke: .Ęçp_ş:l/lvy31;1çllsll}_şţp!q.ş|ĺ- porll'a požiaĺlavky Úv sn,

i) v dostatočnom pľedstihu informovať koordinátora pľojekľu o prekážke, ktorá by bľánila
vykonat' špor1ovo-pohybovri aktivitu projekťu, prípadne o iných pľekážkach, ktoľé by bľánili
v realizácii pľojektu,

j) umožniť Úv sn mediálne Úsrupy zrealizźtcíe pro.jektu az'a ým účelom zabezpečiť
infoľmovaný srihlas zákonného zástupcu diet'at'a a pedagóga s učast'ou na športovo-
pohybovej akti vite podl'a osobitnéh o foľmu l áľa,

k) poskytnút' všetku pľimeranú súčinnosť, ktorá je potrebná na realizáciu tęjto Zmluvy,
l) na požiaclanie IIV SR posĘtnťlť sričinnosť pri kontrole dodržania podmienok pĺlskytnutia

špor1orných pomôcok,
m)po skončení projektu (pličom skončením sa myslí uskutočnenie posleclne'j športove.j telesnej

ýchovy..v ľálnci projektu) použit' športové pornôcky len na účel, na ktoý slúžia a len pre
žiakov Školy na ľozľíjanie špoľtových aktivít a dbat' na iclt ochľanu pred stratou,
poškodenim, mičením,

n) nepľeviest'športové pomôcky na tľetí subjekt po dobu 3 ľokov ocl skončellia pľo.jektu,
o) v prípade, že v akejkol'vęk fáze spolupľáce zisţi,ž,e sa zmcnili alębo nię je nložné dodržať

podĺnienky, za ktolých bola spolupráca clohodnutá v súlaĺle s podmienkami proiektu,
a v rámci ktoých má byt' projekt realizovaný, bezoĺlklaclne po ich zistení a prerrkázatel'ne
oznámiť túto skutočnosľ Úv SR' a navrlrnút' mu moŽnosti oclstľánenia týchto piekážok,

p) písomne oznámit' ijv SR nevhoclnosť poĘnov a poĺlk]aĺIov oanýcn ,r'u tjv sŔ uez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o ich ĺlevhoĺlnosti clozvie,

q) ku dňu podpisu tejto Zmluvy posĘtnút' tjv sn všetky potrebné infonnácie súvisiacę
s realizáciou pro.jekru, a to najĺnä akékol'vek technologické, techrrické a kapacitné
obmędzenia či požiadavĘ,

ľ) na požiadane v lehote uľčenej infoľmovať Úv sn o priebehu poskytovania služieb poĺ1l'a
tejto Zmluvy,

s) v pľípade, ak s ľealizáciou projektu vzniknú ĺJodatočné náklaĺĺy, bezodklaclne Ĺúto skutočnosť
oznámit'rrv sn,

Úv sn Sa ţouto Zmluvou zaväzuje:
a) ľiaclne ayč,as zabezpečil'' a posĘtnúť pcrsonálne obsaĺlenie hodiny špoľtovej telesnej

výchovy kvalifikovanými vyškolenými trénermi na pľaktické vyučovallie, špofiovďpĺrnlôcĘ
a tľičká s logom projektu (vrátane dopravy) na realizáciu projektu, a to na zźklad,e
osobitných zmlúv uzatvorených ťlV SR,

b) zabezpečiť Štole krytie vopred vzájomne oĺlsuhlasených iných nákladov nevyhlrutných na
ľealizáciu projektu,

c) preclloŽiť Škole preĺJ spustením projektu harmonogľaln špoľtovo-polrybových aktivít
pľoj ektu, pľípadne ho zverej ni t' na webove.j stľánkę www' trenerivskolę. sk

d) najneskôl'do dňa organizácie prvej špoltovo-pohybovej aktivity posĘtnút' Škole športové
pomôcĘ uvec1ené v Pľílolre č. I tejto Z,mluvy - s uvedeníln nákupne.j ceny/ks, ttoiá 1e ;e1
neoddelitel'nou súčast'ou' Konečný počet odovzclaných a prevzaých športoţch pomôcok
budę súčast'ou pľotokolu o odovzdani a pľevzatí vecí.

e) ponechať Škole špoľtové pomôcky poskytnuté v rámci ręalizacje projektu aj po jeho
skončení na účely ýučby špoľtovej telesnej ýchovy,

f) v ľámci výučby cĺodržiavať hygienické zâsady a predpisy o bezpečnosti,



g) dodržiavat'všetĘ interné preclpisy, rcsp. poĘny Školy,
Škola berie na vedomie, že na posĘtnutie personálneho zabezpečenia, športoţch pomôcok a

h'ičiek s logom projektu nie je právny náľok a ť.lv sn si vybľadzu.|e právo nerealizovať pro.jekt

v Škole (nepreĺlvíclatel'né okolnosti, ktoré nebolo možné predpokladať pri poĺĺpise tejto Zmluvy).
Škola berie na vedomie, žeÚY SR je opľávnený vykonat'kontrolu doclržania použitia športových
pomôcok na uľčený účel v rozsahu poĺllnienok použitia dohodnutých v te'jto Zmluvc. Škola sa
zaväzuje umožniť Ĺrv sn výkon kontroly podl'a pľedcháĺlzajúcej veľy a je povinný poskyovať
pri tejto kontrolę súčinnosť, a to priebežne po celú dobu platnosti tejto Zm|uvy a a.j po ukončení
jej platnosti, a to tri roĘ odo clňa skončęnia projektu aza ýn účęlorn umožniť vsţup do
pľiestorov základnej školy.

čl.lu
Úschova m ateľĺálno-technĺckého vybavenia

1. Pľeĺimetom úschovy sú športové pomôcĘ uvedené v l)rílohe tejto Zmluvy.
2. Zmluvné Strany Sa dohodli na clobe úschovy do skončenia projektu na Škole, tj. do skončenia

školského rokll 2020 l 202I .

3. odovzdanie aprevzatie špoľtovych pĺlmôcok sa bucle ľealizovat' na záklaĺle oclovztlávacięho
a pľeberacieho pľotokolu podpísaného zásfupcami Zmluvných strán.

4. Škola nie '1e oprávnená or]ovzdati ĺlo úschovy d'alšiemu uschovávatel'ovi.
5. Štolaje povinná:

a) zabeąečiť podmienĘ úschovy tak, aby nędĺlšlo k poškodeniu, Strate, zámene, alebo
odcudzeniu pľedmefu űschovy,

b) predmet úschovy uschovať na uzamykatęl'nom mieste

c) umožniť Úv sn pľostreclníctvon kooľclinátorov projekţu vykonanie kontľoly uschovaných
vecí,

6. V prípade predčasného ukončenia tęjto Zmluvy,.je Škola povinná vrátiť pľedmet úschovy Úv sn
na požiadanie Úv sn aj precl up|ynutím doby trvania úschovy.

"7. Náklady, spojené s dovozom a odvozom pľeclmetu úschovy máša ťIV SR.
8. Zmluvné stľany sa ĺtohodli na bezodplaţnosti úschovy' Školu týmto vyhlasu.je, že s úsclrovou

nemá náklady.
9. Zmluvné stľany sa dohodli, Źe lch ztyäzkový vzt'ah týka'júci sa úschov sa spravuje príslušnými

ustanoveniami zákona č. 40/l964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskoľších pľedpisov.

Čl.lv
oclrrana osobných údąiov

ochrana osobných údajov pľĺ spracovaní osobných údajov pĺldl'a Zmluvy

osobné údaje Zmluvných strán (ako dotknuých osôb), ktoré sú ako osobné údaje (jedrrotlivo
alębo v kontexte s inými úclajmi) chĺánené pocll'a nariadenia Európskęho Parlamentu a Rady (EÚ)
20161679 z'27. aprila 20l6 o ochľane fyzických osôb pri spracúvaní osobných ridajov a o vol'nom
pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46/Es (všeobecné nariadęnie o ochľane
údajov) (d'alej len,,GDPR") apodl'a zákona č. 18/2018 Z. z. oochľane osobnýclr údajov
a o Zmenę a doplnení niektoľých zákonov (d'ale.j len ,,Zoo|J"), v rozsahu najmä: titul, meno,

priezvisko, kontaktné údaje v rozsahu telefónneho čĺsla a e-mailovej adrcsy sú spracované
Zmluvnými stranami (ako prevádzkovatel'lni) za účelom plnenia Znluvy v súlade s rrst. čl' 6 ods,

l písm. b) GDPR v rozsahu ukonov vykonávaných v zmysle Zm|uvy a za účelom splnenia
zákonných povinností Zmluvných strán vyplývajúcich im z pľedpisov v súlade s ust. č1. 6 ods. l
písm. c) GDPR v rozsahu úkonov vykonávaných Zmluvnými stranami, ktoré irn uklaĺlajú
pľedpisy (účtovná, mzclová agenda, agencla na úseku povirmostí vo vzt'alru k stavovskej



2.

nasledovných údajov: titul, meno, priezvisk
mailovej adľesy' Zmluvné strany sú oprávnené osobné úclaje poĺll'a prvej vety tohto boduspracúvat' na účely marketingu, pľopagáoie
a pľedaja, archivácie rtad ľámec spracovania
strán a na účely plnenia Z'mluvy nad nevy
dos. l tejto Zlnluvy. Súhlas platí po ctobu t
jej skončenia' Po tejto dobe budú média obs
skartácie, resp' obdobného konania vzhl'adom

3' Zmluvné stratly sú oprávnené vykonávat' spra
tej to Zmluvy pľostreĺlní cťvom spľostreclkovatel
dotknuté osoby) v rozsahu a spôsobom Jl'a č
ich osobné údaje spľacovával spro ĺikov
Zmluvných strán (ako prevádzkovaţel'ov) na
v ľámci ktorého sa spracovanie spravuje pocll'a
tlvania právneho vzťahu z,a|ož,enęho Zmluvou a4. Zmluvné strany (ako dotknuté osoby) r.yht
(ako dotknuých osôb) vyplývajúce in z G
podl'a čl. IV ods. l tejto Zĺnluvy obmedzen
osobných údajov podl'a ust. čl. 6 ods. 1 písm.

ochrana osobných ridajov pri spľacovaní osobných údajov pľi realizácii pľojektu

5' Úv sn má vo vzt'ahu k spľacovaniu osobných údajov dotknuých osôb, ktoými sú žiaci Školypri realiztrcíi pľojektu, právne postavenie prevádzkovatel'a pojl'a GDPR aZooIJ. Škola má vovzt'ahu k spracovaniu osobných úĺlajov dotknutých osôb, ktoými sĺ ziaciţtĺrly !.i ."alĺra"lĺpľojektu, právne postavenie spľostreĺlkovatel'a poĺĺI'a GDPR a zäou 'Zmluvné strally Sa zavanljtlspracúvat'osobné údaje žiakov Školy v súlaĺĺe.so Zmluvou, GDPR aZooI] ato vuvedenomporadí.
6' Úv sn týmto poveruje Školu spracúvaním osobných úĺlajov žiakov Školy pri ľealiz/,lciiprojelđuv lTtene a na účet prevádzkovatel'a, vykonávanú automatizovanými ako aj neautonratizovanirmi

prostri edkami spľacúvani a.
1' osobné udaje Škola ziska pľostľeclníctvom splnomocnenca Úv sR, ktolý bude akospľostľedkovatel' poverený priamym získanín osobných údajov žiakov ţł"iv ţĺ"tovenímaudi ovizuálnęho a/alebo obrázkového zźl,znamu z r ealizálciepľo.j ekru.8. Konkrétnym účęlom spľacúvania osobných úclaj masmeĺliálnapľopagácia projelctu a oboznámenię s obsahom ag. 

ţr.oiu";" "''-^i; poveľenia udeleného ÚV S 'sť'

Školy odo dňa nasleĺlu.júceho po nadobudnutí údaje Žiakov

.'mluvy; týnl nie je clotknutá zákonnost' spracovania osobných ŕrdajov 
"u ,*uľĺŢ äiľ::IZmluvy.

l0' ania osobných úctajov na účel pocll'a čl. IV oĺls.9 tejto Zmluvysú osobné
ôb, ktolými sú ţzické osoby - žiaci Školy a peĺlagógovia školy, ktoľé uĺlelili
alebo elektľonický súlrlas na spracovanie osobných úĺlajĺlv za učelolnmaľketingove.j a masmediálnej propagácie projektu a oboznámenie s obsahom a ţsleĺjkanriproj ektu šiľoku veľejnost''



ll

t3

l4

k)

c)

d)

e)

uýolr osôb pocĺl'a čl. IV ods. l0 tejto
bných úctajov, neboli spracované, resp.
o rozsahu dotknuých osôb, ktoľé tentoo nemožno spľacovat' v rozsahu Stanovenom

a) zĺskavat" zhromažd'ovat', zaz.nalnenáuať, 
' 

uspoľadúvat', pľeskupovat,, kombinovat,,prehliadat" pľemiestliovat'' uchovávat', kopírovai'' ,k.nouát', sprístupňovat, a likviclovaťosobnó úclaje;

uých osobných údajov;
entácii, záz,namy a súvisiacu eviclenciu, počas

a)

b)

zabepečit'ochĺanu abez.pe osobných úĺlajov;
chrániť osobné rida-je pl' , zničenĺm, ,.,ro,uu, ZÍnenou' neopľávnenýmpľístupom a spľísťupnením, bo zverejnellĺ-, 

"Lo 
u; pred aĘmikol,vek inýmineprípustnými spôsobmi spracúvania;

spracúvat'osobné údaje len na základ,e písonľrých pokynov Úv sn' resp. ním poverenéhclsplnomocnenca ÚV SR, v súlaĺl" ,n ,ákludnými zasaáami sp.acuvania osobných údajov,Zmluvou a predpismi;
informovať bezodkladne ÚV SR, ak má za

precl spľacúvaním osobných údajov zavięst,
zavedenú špecificky navľhnuťu ochľanu
primeľaných techĺických a organizačnýcil
účinné zavedenie primeraných záruk ochľa
zásaĺlGDPR aZooÚ;
zaviesť štandardnú ochĺanu osobných údajov, ktoľá spočíva v prijatí primeľanýchtechnických a organizač'ných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len nakonkrétny účel, minimalizćtcie množstva získaných orouny.n_ úĺJa'iov a rozsahu ichspracúvan upnosti osobných údajov;spracúvat' účel podl'a Z,nluvy;spracúvat' é rozsahom a obsahom zoclpovedajú uľčenému účelu asú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
. ne osobné údaje vo vzt,ahllk účelu ich spracúvania
" údajmi v súlacle s pľedpismi;U n" ĺ,ĺ"ly odclelene a .łtJpeĺit,osobné úĺlaje pľedodcudzením' Stratou' poškoclením, zničením, neopľávnený* i.írtupo,r', Zmenou arozšiľovaním; na tento účel je povinĺý prrjat'primeľuné t..h..ké, oiganizačné a personálneopatren i a zoclpovedajúce spôsobu spľacúvan i a osobných údaj ov;

Đ

s)

h)

i)

i)

r)



m) prípadné porušenie ochrany osobných riĺlajov (bezpečnostný inciĺĺent) oznámit, ĹIV sR bezzbytočn sa o ňom <loz
sa o lio ámenie musí Ţ:'ÎiĺH1ş:núdajov, ah osobných násleĺlclk a náwhnápravn údaje p e bližšie infonnácie;

n) zabezpe neboli bez zásahu ţzickej osoby štanclardne pľístupné
neobmędzęnému počtu ţzických osôb;

o) neposkytovať a nesprístupňovat' osobné
SR, resp' ním povereného sprostredkov
sprísfupnenie .je nevyhnutné na zabezpe
alebo povinnost' poskytnutia alebo sprí
predpisov alebo na zâk\ade rozhodnutia

p) poskytnút' Úv sR súčinnost' v ľámci vykonávanej kontľoly ochrany osobných úda'jov zostrany ÚV SR;
q) pri zabezpečĺ:vaní plnenia povinností voči dozoľnému oľgánrt,

obných úclajov Slovenske.j republiky s pľihliaclnutím na povalru
a informácie dostupné Škole;

0 po zohl'adnení povahy spracuvania osobných úclajov v čo najväčšej miere pĺlskýnúťsúčinnosť ťrv sn vhoclnými technickými 
-a 

organizačnými opatľeniami pri plnení jeho
povinnosti prijímat' opatľenia na ztlklade žiaĺ'osti Jotknute.j osoby;s) vľátit'ÚV SR osobné úda.ie po ukončęní posĘovania služieb

sobných údajov na zźtkladę rozhoĺlnutia Úv-sn a vymazať
ujú osobné údaje, ak osobitný predpis nepožadrrje uchovávanie

Đ poskytnút'dotknutej osobe súčinnost'pľi uplatňovaní jej práv podl,a GDPR aZoo|];u) viest' záznam o kate€óľiáclr spľacovatel'ských ĺin"ăsiĺ, ktoré vykorral v mene tÎv sR vsúlade GDPR aZoo|J'
15' ÚVSRvyhlasu.|e,žeprivýbereŠkolypostupoval vsúladeGDPR aZooLIapoverujeŠkolu,

horá posĘluje dostatočné ztnky na pľijatie primeľanýcll technicĘch a organizačnych opaţrenítak' aby spracúvanje osĺlbných úclajov spĺňalo zâkonnépožiadavĘ, a aby słzabezl,"čiln n"h.unupráv dotknutej osoby.

ká'zanie splnenia povinností vľátane wkonania
ajov.

ochľany osobných údajov. Škola .1e povinná
nie splnenia povirulostí a poskytnrit' súčinnost'
ly zo stľany LJV SR v súlade so Zmluvou'

preclchádzajúceho písomného súhlasu Uv sR";ĹoJľ"*":ĺ:'"""',ľľîi::ffä:':Tľ,::ľľľ 3i1Skola je povinná vopred infoľrnovat' Úv sn o poverení ĺl'alšieho sprostľedkovatel,a, ak sa
omného súhlasu.

prenos osobných údajov povirrná oznámit'IÎV
predpis takéto oznám enie nezakazuje z dôvoclo

20. Zmluvné strany beru na vedomie, zę uY SR je zodpoved h úda.jov vočipríslušnému ĺlľgánu, a na Školu môže zodpoveĺlĺrost'prcni oru umožňujú
predpisy vo vzt'ahu k spracovaniu osobných úĺlajov, ku ktor á.2l' Škola informuje Úv sn o svojich 

"u-Átnun nch, ktoľĺ sú oprávnení spľacúvat,osobné údaje vrozsahu zmluvy. Školu.ie povinná predložit' Úv slł zoz,naIn äpľávnených osôb pocĺl,a plvej veţkedykol'vck, ak ho o to ÚV SR pożiad'a,najneskôr však clo 
'ru"Ĺ 

1:; dní ocl vy|ziad,ania zoznamu.

)
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6.

čl. v
Doba trvania a zánik Zmluvy

Zm|uvné strany Sa dohodli, ž,e táto Z,mluva sa uzatvtra na dobu určitu, a to na ĺlobu realizácie
pľojektu vpriebehu školského roka 202012021, ľesp. do clňa úplného splnenia povinností
Zmluvných stľán podl'a tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohoĺ]li, že dobu ręalizílcíe pľojektu možno upraviť v súvislosti s pľijaými
opatreniami počas obdobia kedy vláda Slovenske.j ľepubliky vyhlásila mimoriadnu situáciu podt'a
$ 8 zákona Národne| rady Slovenskej republiky č' 42/1994 Z. z. o civilne.j oclľane obyvatel,stva v
znení neskorších predpisov, v súvislosti s ohľozením vercjného zĺlľavia II. stupňa z dôvodu
ochoľenia CoVID-l9, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na uzemí Slovenskej
republiky, a to na nevyhnutný čas' Za týnrto účelom si Zmluvné strany posĘrtnú vzájomnú
spoluprácu'
Zmluvné stľany môžu predĺziť dobu trvania tejto Zmluvy za poĺlmienok, ž'e si Škola plní svoje
záväzky a Úv sR do konca účinĺlosti tejto Zmluvy uyru" Štälu na uzatvoręnię dodatku k teito
Zmluve, ktorého predmetoĺn bude pľedĺženie doby tľvania tęjto Zmluvy.
Túto Zmluvu je možné zrušiť aj písomnou ĺĺolloctou Zmluvných stľán k uľčęnému clňu.
Túto Zmluvu je možné vypovecĺat' písomnou výpoveĺl'ou aj bez uvecienia ĺlôvoclu s výpovednou

iobou l mesiac, ktoľá začína plynút' prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktoý nasleĺluje po
kalendárnom mesíaci, v ktorom bola ýloved'doručená dľuhej Zmluvnej strane.
Úv sn môže od tejto Zmluvy otamzĺie odstúpiť a ľ,iim vylrieĺľ Školu z ręaiizâcie pľojektu, ak
Qpakovane a|ebo závažným spôsobom porušuje povinnosti z'tejto.Zmluvy alebo neposkytuje
dostatočnú spoluprácu pre úspešné closiahnutie účelu projektu' skola zoclpoveclá za všetĘ
pľípaclné škody vzniknuté v súvislosti s porušením jej povinností podl'a ţejto Zmluvy'
Úv sn môže od ţęjto Zmluvy odstúpiŕ a.] u p.ĺpua", ak Škola nevytvo.ĺ pre úspešnú ľealizáciu
ęrojektu požadované poclmienky a neodstráni v primeľanej lehote neclostâtry, na ktoré Úv SR
Skolu vopred upozoľnil.

la je povinná
ebenie, ktoré

VšetĘ oznámenia a písomnosti medzi Zmluvnými stľanami' týkajúce sa ľealizácie preĺlmehr
Zmluvy, vrátane odstúpenia od tejto Zmluvy a výpoveĺle musia byt' vykonané v písornnei poclobe
a druhej Zmluvnej stranę doručené bud' osobne alebo cloporučeným listom, či inou ior-ou
registrovaného poštového sĹylcLr na aclľesu uveĺlenú v záhlavi ţejto Zmluvy, alebo do elektľonickej
schránĘ v zmysle zákona č,. 305/2013 Z' z. o elektľonickej podobe qýkonu pôsobnosti orgánov
veľejnej moci a o Zmene a cloplnení niektoých zákonov (zákon o e-Goveľntnente) v znení
neskorších predpisov, ak sa Zmluvnć stľany neĺlohodnú inak. 7,a doručenie písomnej poštove.j
zásielĘ podl'a tohto oclseku sa považuje aj vl'átenie tejto zásielky s vyznačením pošty: |neprevza1
v odbernej lehote", alebo vrátenie poštove.j zásielky s vyznačením pošty: ,,adresát neznámy,,' V
prípade oznámenia, výpovede alebo oclsľupęnia doručenélro osobne, sa tieto považujú za ĺĺońčené
dňom osobného doručenia, a to aj v pľípaĺle ak aĺlľesáĹ oclľnietne oznámenic, výpoveĺl' alebo
odstupenie prevziať. Podanie urobeľré elektronickou cestou, ak sa Zrnluvné strany áohoĺnĺ u; no
elektľonickej foľme komunikáoie na účely plnenia tejto Zmluvy, sa povaŽu1e za cloručerré
momentom jeho prijatia na elektronickú adresu určenú druhou Zmluvnou stranou' 'Doručovanie
podl'a zákona o e-Govęrnmente Sa spravrţe týmto zákonom.
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2.

CI. VI
Záv er eč,né ustanovenia

Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zâkona č,. 21|/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmęne a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľeĺlpisov.
Ttlto Zmluva nadobúda platnost' clňom jej podpísania všetĘmi Zmluvnými stranami á ĺeinnosľ
dňom nasledujúcim po clni jej zveľejnenia v Centrálnom ľegistri zmlúv ve<tenom ťlv SR.
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 idęnticĘch ľovnopisoch, z ktoých t]V SR dostane 2 rovnopisy,
a Škola ľovnako 2 ľovnopisy.
Zmluvu možno męniť alebo ĺlopĺňať len písomnou clohoĺlou Zmluvných strán vo forme
číslovaných dodatkov podpísaných všetĘmi Zmluvnými stranami, ak nie je v Zmluvę uveĺlené
inak.

Právne pomery Zmluvných strán bliŽšie nešpeciÍikované v tejto Zmluve sa riaclia pľíslušnými
ustanoveniami právneho poľiadku Slovenskej ľepubliky, a to najmä ustanoveniami obchodného
zćtkonnika a s nínr súvisiacimi pľedpismi právneho poľiadku Slovenskej republiĘ.
Neplatnosť, neúčinnost'alebo nevymáhateľnosť niektorélro z ustanovení Zmluvy nemá çlyv na
platnosť, účinnost' alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Ak je nĺeĹtăre z
ustanovení Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevynláhatel'né, alębo sa takym stane ncskôr,
zavazljű sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahľadiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu
a právnemu ţznamu sleclovanénru pôvodným ustanovením Zmluvy'
Zmluvné strany vyhlasujri, že si Zmluvu pľečítali, poľozumeli jei obsahu, táto preclstavuje ich
vâżnu a slobodnú vôl'u, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani zanâpadne nevýhodných podmienok a
na znak svojho súhlasu ju podpisujú.
Súčasťou tej to Zmluvy'j e nas l edĺlvná pľí loha:
Prílohe č. l- Zoz,nam špoftoţch pomôcok s uveĺlením nákupnej cenylks

ĺl 1 ij'l Żĺ];]lV Bľatislave dňa..........'....''

za Ę SR:

iliil;Ë ''\,'
vea{c i uf ol'{łu'ţNloverrskej republiky

Za Školu: -

Mgr. Ondrej
riaditel'škol


