
 1 

 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami 

 
Objednávate ľ:            

Základná škola Radoľa 326 
Sídlo: Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa  
zastúpená : Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ  
IČO :  37812777 
DIČ :  2021671817 
Telefón/fax: 041/4212443                                    
ďalej len „objednávateľ“  

 
Dodávate ľ:            

ANDRAGOS, s.r.o,  - splnomocnený člen skupiny dodávateľov       
Sídlo:  Centrum 29/34, Považská Bystrica 017 01 
Štatutárny orgán: PhDr. Peter Šikulínec, konateľ 
IČO:  45 458 961 
DIČ: 2022996151 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Považská Bystrica 
Č. ú.: 2923834520/1100 
(ďalej len „dodávateľ“)  

 

GAMO a.s.,  člen skupiny dodávateľov       
Sídlo: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica 
Zástupca splnomocnený štatutármi GAMO a.s.: Ing. Ivan Kováč – riaditeľ GAMO a.s. 
pobočka Lipt. Mikuláš 
IČO: 36 033 987 
DIČ: 2020087498 
IČ DPH: SK2020087498 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu: 0435467048/0900 
 
UNI KREDIT, n. o.  ,člen skupiny dodávateľov       
Sídlo: B, Němcovej 8, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Ďurica 
IČO: 42000726 
DIČ: 2022444930 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 4008086257/7500 

 

Článok I.  

Účel zmluvy 

1.1. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí 

služieb -  vzdelávanie pre objednávateľa: Základná škola Radoľa 326, Pod 

Mokrým 326, 023 36 Radoľa. 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa realizovať  za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa služby vzdelávania: 

a) Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  v oblasti obsluhy IKT so 

zameraním na interaktívnu tabuľu 

b) Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  v oblasti tvorby 

interaktívnych učebných materiálov 

c) Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  v oblasti multimédií 

a periférnych zariadení 

d) Vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania  v oblasti digitalizácie 

učebných dokumentov 

 

v rozsahu a obsahovom zameraní podľa špecifikácie v bode 2.3 a záväzok 

objednávateľa zaplatiť dodávateľovi  dohodnutú cenu za uskutočnené služby. 

2.2. Vzdelávanie  bude realizovane v rámci projektu „Škola nás baví“ z operačného 

programu „Vzdelávanie“, spolufinancovaný „Európskym sociálnym fondom“ 

prioritnej osi „1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ opatrenie 

„1.1 Premena tradičnej školy na modernú“. 

2.3. Špecifikácia predmetu zmluvy: 

a) Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  v  oblasti obsluhy IKT so 

zameraním na interaktívnu tabu ľu  
Cieľ  školenia: Získanie schopností obsluhy IKT vo vyučovacom procese so 
zameraním na interaktívnu tabuľu.  

Povinné obsahové zameranie vzdelávacieho programu: 
� používanie interaktívnej tabule a projektora,  
� používanie notebooku 
� používanie vizualizéra a hlasovacieho zariadenia 
� technické prostriedky pre interaktívnu projekciu 

Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie, učitelia pre nižšie stredné 

vzdelávanie  

Počet účastníkov: 15  

Počet vzdelávacích skupín: 1  

Počet účastníkov v jednej skupine: 15  

Rozsah: 60  vyučovacích hodín pre každú vzdelávaciu skupinu 

Výstupy: Osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania  

Počet získaných kreditov pre absolventa vzdelávacieho programu: 15 

Požaduje sa:  MŠVVaŠ SR schválený a platný program kontinuálneho 

vzdelávania v zmysle Zákona č. 317 /2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
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a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 

č. 390/2011 Z. z. 

Miesto realizácie: Základná škola Radoľa 326, Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa 

 

b) Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  v oblasti tvorby 

interaktívnych učebných materiálov 

Cieľ  školenia: Príprava textových, elektronických interaktívnych učebných 

materiálov 

Povinné obsahové zameranie vzdelávacieho programu: 
� Zásady, štruktúra, vizualizácia tvorby učebných materiálov 
� dodržanie primeranej náročnosti edukačných materiálov pre žiaka 
� Tvorba materiálov pre formy e – learningového vzdelávania 

Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie, učitelia pre nižšie stredné 

vzdelávanie  

Počet účastníkov: 15  

Počet vzdelávacích skupín: 1 

Počet účastníkov v jednej skupine: 15 

Rozsah: 60 vyučovacích hodín pre každú vzdelávaciu skupinu 

Výstupy: Osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania  

Počet získaných kreditov pre absolventa vzdelávacieho programu: 15  

Požaduje sa:  MŠVVaŠ SR schválený a platný program kontinuálneho 

vzdelávania v zmysle Zákona č. 317 /2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 

č. 390/2011 Z. z. 

Miesto realizácie: Základná škola Radoľa 326, Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa 

 

c) Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  v oblasti multimédií 

a periférnych zariadení 
Cieľ  školenia: vedieť vyhľadávať, spracovávať a prezentovať informácie z 
multimediálnych zdrojov a zariadení 

Povinné obsahové zameranie vzdelávacieho programu: 
� práca s rastrovou, vektorovou grafikou 
� možnosti spracovania digitálneho zvuku 
� základy spracovania videa 
� využitie multimédií vo vzdelávaní 

Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie, učitelia pre nižšie stredné 

vzdelávanie  

Počet účastníkov: 15  

Počet vzdelávacích skupín: 1 

Počet účastníkov v jednej skupine: 15 

Rozsah: 40 vyučovacích hodín pre každú vzdelávaciu skupinu 

Výstupy: Osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania  
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Počet získaných kreditov pre absolventa vzdelávacieho programu: 10 

Požaduje sa:  MŠVVaŠ SR schválený a platný program kontinuálneho 

vzdelávania v zmysle Zákona č. 317 /2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 

č. 390/2011 Z. z. 

Miesto realizácie: Základná škola Radoľa 326, Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa 

 

 

d) Vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania  v oblasti digitalizácie 

učebných dokumentov 
Cieľ  školenia: Možnosti využitia digitálnych technológií v edukačnom procese 

Povinné obsahové zameranie vzdelávacieho programu: 
� využitie internetu v pedagogickej práci učiteľa  
� využitie počítačovej prezentácie v edukačnej činnosti učiteľa- statická, dynamická 
  multimediálna 

� spracovanie informácií z multimediálnych zdrojov 
� spracovanie vybranej témy učiva do digitálnej podoby   

Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie, učitelia pre nižšie stredné 

vzdelávanie  

Počet účastníkov: 15  

Počet vzdelávacích skupín: 1 

Počet účastníkov v jednej skupine: 15 

Rozsah: 30vyučovacích hodín pre každú vzdelávaciu skupinu 

Výstupy: Osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania  

Počet získaných kreditov pre absolventa vzdelávacieho programu: 8  

Požaduje sa:  MŠVVaŠ SR schválený a platný program kontinuálneho 

vzdelávania v zmysle Zákona č. 317 /2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 

č. 390/2011 Z. z. 

Miesto realizácie: Základná škola Radoľa 326, Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa 

 

 

Článok III. 

Miesto a čas poskytnutia služieb 

 

3.1. Služby budú poskytnuté počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy v období od 

februára 2013 do konca decembra 2013.   

Doba výu čby : dopoludnia, víkendy, prázdniny, popoludní po skončení 

vyučovania - podľa aktuálnych možností a potrieb školy: minimálne 2 -

 maximálne 8 vyučovacích hodín v priebehu školiaceho dňa. Objednávateľ 
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spresní čas  realizácie vzdelávania podľa aktuálneho časového harmonogramu 

v súlade so súťažnými podkladmi a článkom III bod 3.1. tejto zmluvy. 

3.2. Miestom poskytnutia služby budú priestory objednávateľa – miestnosť s PC, 

s pripojením na Internet, pričom náklady spojené s ich zabezpečením znáša 

výlučne objednávateľ.  

 

Článok IV. 

Spôsob poskytnutia služieb  

 

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť služby podľa tejto zmluvy spôsobom 

a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve, pričom je povinný postupovať 

s náležitou odbornou starostlivosťou. 

4.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho 

s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo  096/2012/1.1/OPV  

uzatvorenej medzi Agentúrou Ministerstva školstva  Slovenskej  republiky  pre  

štrukturálne  fondy  EÚ a objednávateľom.  Táto kontrola môže byť vykonaná 

len oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NF. 

4.3. V prípade zistenia nedostatkov, objednávateľ písomne požiada dodávateľa o ich 

odstránenie. Dodávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov poskytovaných služieb bez zbytočného odkladu po ich 

oznámení.  

4.4. Ak z dôvodov, za ktoré nezodpovedá dodávateľ, a ktoré nebolo možné 

predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy nie je možné vykonať služby alebo ich 

časť v dobe, čase alebo mieste, prípadne spôsobom dohodnutom v tejto 

zmluve, dodávateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez 

zbytočného odkladu od okamihu, keď sa o nej dozvedel, pričom je oprávnený 

súčasne navrhnúť zmenu alebo úpravu doby, času, miesta alebo spôsobu 

dohodnutého pre poskytnutie služby. Na poskytnutie služby v náhradnej dobe, 

náhradnom čase alebo mieste alebo iným spôsobom sa vyžaduje 

predchádzajúci súhlas objednávateľa. 

4.5. Objednávateľ zabezpečí pre dodávateľa:  

a) prezenčné listiny, podľa vzoru ktorý tvorí prílohu č. 1, 

b) Harmonogram odprednášaných tém, podľa vzoru ktorý tvorí prílohu č. 2. 

 

Článok V. 

Cena za služby, platobné podmienky 

 

5.1. Špecifikácia cien za jednotlivé časti predmetu zákazky: 
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* V prípade, že dodávateľ je neplatcom DPH v tabuľke vyplní iba stĺpec „Cena za 
vzdelávací program v EUR bez DPH“ a pod tabuľku uvedie: „Dodávateľ nie je platca 
DPH, cena je konečná“ 

Dodávate ľ nie je platca DPH, cena je kone čná. 

Celková cena za všetky časti predmetu zákazky v EUR bez DPH: 17 580  € 
Celková cena za všetky časti predmetu zákazky v EUR s DPH.............................. 
V prípade, že dodávateľ je neplatcom DPH vyplní iba „Celková cena za  všetky časti  
v EUR bez DPH“ a pod to uvedie: „Dodávateľ nie je platca DPH, cena je konečná“ 
Všetky uvádzané ceny sú nemenné. 

Dodávate ľ nie je platca DPH, cena je kone čná 

5.2. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie časti diela (jednotlivých vzdelávacích 

aktivít) uvedených v čl. II tejto zmluvy na základe faktúry za čiastkové plnenie 

predmetu diela. Vystavená faktúra je splatná 30 dní odo dňa jej doručenia. 

5.3. Dodávateľ sa zaväzuje spolu s faktúrou odovzdať objednávateľovi 

dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohách č. 1,2 a ktoré  sú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy: 

Príloha č. 1  -  Prezenčná listina 

Príloha č. 2  -  Harmonogram odprednášaných tém 

5.4. Každá faktúra musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov a musia v nej byť uvedené nasledujúce údaje: 

Vzdelávací program 
Cena  v EUR 
bez DPH         

Cena  v EUR 
s DPH         

Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  

v oblasti obsluhy IKT so zameraním na 

interaktívnu tabuľu 
 

4395 € xxx 

Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  

v oblasti tvorby interaktívnych učebných 

materiálov 
 

4395 € xxx 

Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania  

v oblasti multimédií a periférnych zariadení 
 

4395 € xxx 

Vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania  

v oblasti digitalizácie učebných dokumentov 
 

4395 € xxx 
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• poradové číslo faktúry, 
• označenie objednávateľa,  
• označenie zhotoviteľa, 
• názov a číslo zmluvy,  
• označenie diela, 
• deň vyhotovenia,  
• deň splatnosti faktúry, 
• označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť fakturovaná čiastka poukázaná, 
• rozpis fakturovaných položiek podľa špecifikácie predmetu zmluvy, 
• odtlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať za dodávateľa. 

5.5. Za deň splnenia peňažného záväzku povinnou zmluvnou stranou sa považuje 

deň pripísania dlžnej sumy na účet oprávnenej zmluvnej strany. V prípade 

omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti je objednávateľ 

povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, 

a to za každý začatý deň omeškania. 

 

Článok VI. 

Oznamovanie, kontaktné osoby 

 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme oznamovania skutočností 

týkajúcich sa tejto zmluvy. Písomná forma je dodržaná aj v prípade použitia 

prostriedkov diaľkovej elektronickej komunikácie (elektronická pošta, faxová 

správa a pod.). 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy budú 

oprávnení na udeľovanie a prijímanie pokynov, ako aj na oznamovanie 

akýchkoľvek skutočností v súvislosti s realizáciou služieb tieto osoby: 
 
 
 Za Objednávateľa: 

 
 
 
 
 
  Za Dodávateľa: 

 

 

 

 

Meno a priezvisko: Tel.: E-mail: 
Mgr. Vladimír Hromádka 0911972123 riaditelstvo@zsradola.edu.sk 

Meno a priezvisko: Tel.: Fax: E-mail: 
PhDr. Peter Šikulínec 0911502220  andragos@ andragos.sk 
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Článok VII. 

Trvanie zmluvy 
 

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu poskytnutia služby. Zmluva 

sa zrušuje: 

(a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

(b) písomnou dohodou zmluvných strán  

7.2. Od tejto zmluvy možno odstúpiť len ak to ustanovuje zákon alebo táto zmluva.  

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:  

(a) objednávateľ neposkytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú na riadne 

vykonanie služby podľa tejto zmluvy, a to ani v primeranej dodatočnej 

lehote na základe písomnej výzvy dodávateľa adresovanej 

objednávateľovi,  

(b) objednávateľ je v likvidácii alebo konkurze. 

7.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

(a) dodávateľ ani na základe opakovanej výzvy objednávateľa neodstráni 

zistené chyby poskytovaných služieb,  

(b) je dodávateľ v likvidácii alebo konkurze. 

 

Článok VIII. 

Spolo čné a závere čné ustanovenia 

 

8.1. Objednávateľ poveruje dodávateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré obdrží 

od objednávateľa v súlade s platnou právnou úpravou ochrany osobných 

predpisov (zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. 

zákonov). Dodávateľ si je vedomý, že pri spracúvaní osobných údajov bude 

dodržiavať všetky povinnosti podľa platnej právnej úpravy ochrany osobných 

údajov. 

8.2. Pri realizácii služieb podľa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné poskytnúť si 

navzájom potrebnú súčinnosť. 

8.3. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny 

štatutárnych orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékoľvek iné 

zmeny oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

8.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa 

budú riadiť  ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

nesk. zákonov.  

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) originálnych exemplároch, pričom 

dodávateľ obdrží  jedno (1) podpísané vyhotovenie a odberateľ dve (2)  

podpísané vyhotovenia. 
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8.6. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných 

strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke objednávateľa, pod podmienkou nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 

Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku 

a Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy 

EÚ ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku číslo 

096/2012/1.1./OPV – ďalej len „Zmluva o NFP“, pričom splnenie podmienky 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP musí časovo predchádzať nadobudnutiu 

účinnosti tejto zmluvy.  

8.7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečítali, súhlasia 

s ním, pričom táto zmluva je uzavretá na základe ich slobodnej, určitej a vážnej 

vôle na preukázanie čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

Za dodávateľa:      Za objednávateľa: 

V Považskej Bystrici:   V Radoli:  

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

________________________________ 

Mgr. Vladimír Hromádka 

riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slove nskej republiky 
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špo rtu SR  

pre štrukturálne fondy EÚ 

 
 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov 

EÚ 

Prior i tná os :  1  Reforma sy stému vzd elávan ia  a  odbornej  pr ípravy  

Opatren ie:  1.1 Premena  tradičnej  školy  n a mod ernú  

Pr i j ímateľ :  Základná škola  Rad oľa  326  

Názov p rojektu:  Ško la  nás baví  

Kód ITMS projektu :  26110130431 

Akt iv ita  2.1 Vzde lávame sa  -  kráčame s  dobou  

 

Prezenčná listina 
 

Miesto konania seminára/aktivity: Základná škola Radoľa 326 

Dátum konania seminára/aktivity:  

Trvanie aktivity/seminára:  

 

Meno lektora resp. lektorov a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis 
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Zoznam účastníkov aktivity/seminára: 

č. Meno a priezvisko Podpis 
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Príloha č. 2 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slove nskej republiky 
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špo rtu SR  

pre štrukturálne fondy EÚ 

 

  

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Prior i tná os :  1  Reforma sy stému vzd elávan ia  a  odbornej  pr ípravy  

Opatren ie:  1.1 Premena  tradičnej  školy  n a mod ernú  

Pr i j ímateľ :  Základná škola  Rad oľa  326  

Názov p rojektu:  Ško la  nás baví  

Kód ITMS projektu :  26110130431 

Akt iv ita  2.1 Vzde lávame sa  -  kráčame s  dobou  

 

Harmonogram odprednášaných tém 

Dátum Časový interval Názov témy Miesto konania Meno lektora 

     

     

     

     

     

     

 


