ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Školenia pre zvyšovanie kompetencií
PODĽA §269 ODS. 2 ZÁKONA Č.513/1991 ZB V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPRAV

uzatvorená medzi
Evanjelické gymnázium

a
I.S.O.N. spol. s r.o.
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1. spoločnosť:

I.S.O.N. spol. s r.o.
J. R. Poničana 841/104
Očová 962 23
v mene spoločnosti koná: Ing. Róbert Kováčik alebo Ing. arch. Martin
Škoviera - konatelia spoločnosti
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. – Pobočka
Zvolen
Číslo účtu: 4011111759/7500
IČO: 43 779 280
IČ DPH: SK2022484079
Obchodný register Okr. súdu B.Bystrica, odd. Sro, vl.č. 13782/S

/ďalej len „dodávateľ“/
2. spoločnosť

Odberateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Evanjelické gymnázium

Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
302 32 171
2021116273
PaedDr. Slavomír Hanuska, riaditeľ školy
OTP Banka Banská Bystrica
10066927/5200

/ďalej len „odberateľ“/

Uzatvorili dnešného dňa, mesiaca a roka túto
Rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb: Školenia pre zvyšovanie kompetencií

/ďalej len „zmluva“/
Čl. I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať komplexné služby v oblasti
tréningov – prezenčného školenia v rámci projektu s názvom „Profilácia jediného
existujúceho anglického a nemeckého bilingválneho štúdia v sídle Banskobystrického
samosprávneho kraja na prírodné a technické vedy“, spolufinancovaného z Európskeho
sociálneho fondu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
NFP135/2014/1.1/OPV.
Dodávateľ pre odberateľa konkrétne zabezpečí:
Vzdelávací blok 1)
Prezenčné školenie Elearning vo výchovno-vzdelávacom procese SŠ,
Školenia pre 22 pedagógov. Počet hodín na jedného účastníka je 24.
Vzdelávací blok 2)
Prezenčné školenie Metodika práce s hlasovacím zariadením,
Školenia pre 22 pedagógov. Počet hodín na jedného účastníka je 8.
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Vzdelávací blok 3)
Prezenčné školenie Interaktívna tabuľa a digitálne meracie zariadenia,
školenia pre 22 pedagógov, počet hodín na jedného účastníka je 40.
1. Školenie Elearning vo výchovno-vzdelávacom procese SS
Účel: Kurz frekventantom umožní pochopiť spôsob vytvárania a používania elearningových kurzov.
Účelom tohto kurzu je naučiť učiteľov vytvárať elearningové kurzy pre žiakov školy určené na
prehlbovanie a upevňovanie učiva.
Metódy: vzdelávanie sa bude realizovať prezenčnou formou a praktickým nácvikom v priestoroch
školy (v učebni výpočtovej techniky).
Výstupy: Po úspešnom ukončení kurzu dostanú absolventi osvedčenie (certifikát).

Profil absolventa:
Absolvent tohto programu kontinuálneho vzdelávania si rozšíri vedomosti o možnostiach
využívania e-learningových aplikácií v edukačnom procese, bude vedieť spracovať v softvérovom
prostredí jednoduché aplikácie.

2. Školenie Metodika práce s interaktívnym hlasovacím zariadením
Účel: Rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti moderných
didaktických interaktívnych technológií.




Rozšíriť vedomosti o možnostiach interaktívnych zariadení a technológií a ich významom vo
výchovno-vzdelávacom procese (hlasovacie zariadenia, zariadenia pre meranie a analýzu
v interaktívnom prostredí, interaktívna kniha).
Rozšíriť zručnosti pedagogických zamestnancov pri práci s interaktívnymi didaktickými
technickými zariadeniami.
Vedieť uplatniť interaktívne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese v rámci svojej
odbornosti na príslušnom stupni vzdelávania.

Metódy: vzdelávanie sa bude realizovať prezenčnou formou a praktickým nácvikom v priestoroch
školy (v učebni výpočtovej techniky).
Výstupy: Po úspešnom ukončení kurzu dostanú absolventi osvedčenie (certifikát).

Profil absolventa:
Absolvent tohto programu kontinuálneho vzdelávania si rozšíri vedomosti o možnostiach
využívania interaktívnych technológií v edukačnom procese, bude vedieť pracovať v softvérovom
prostredí týchto zariadení.

3. Školenie Interaktívna tabuľa a digitálne meracie zariadenia
Účel: Účastníci sa oboznámia s princípmi hardwaru a softwaru interfejsovej jednotky na zber dát,
naučia sa ovládať aplikácie interfejsovej jednotky, ovládať pripájanie, nastavovanie a kalibrovanie
rôznych senzorov k interfejsovej jednotke, prakticky získavať, spracovávať a vyhodnocovať namerané
dáta, používať interfejsovú jednotku samostatne, v laboratóriu aj v teréne, ako aj ovládať jej
pripojovanie k počítaču. Rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v
oblasti moderných didaktických interaktívnych technológií a interaktívnej tabule.
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Rozšíriť vedomosti o možnostiach interaktívnych zariadení a technológií a ich významom vo
výchovno-vzdelávacom procese (interaktívna tabuľa, vizualizér,)
Rozšíriť zručnosti pedagogických zamestnancov pri práci s interaktívnou tabuľou
Vedieť uplatniť interaktívnu tabuľu a interaktívne technológie vo výchovno-vzdelávacom
procese v rámci svojej odbornosti na príslušnom stupni vzdelávania.

Metódy: vzdelávanie sa bude realizovať prezenčnou formou a praktickým nácvikom v priestoroch
školy.
Výstupy: Po úspešnom ukončení kurzu dostanú absolventi osvedčenie (certifikát).
Profil absolventa: Účastníci bude pozbať základné princípy hardwaru a softwaru interfejsovej
jednotky na zber dát, naučí sa ovládať aplikácie interfejsovej jednotky, ovládať pripájanie,
nastavovanie a kalibrovanie rôznych senzorov k interfejsovej jednotke, prakticky získavať,
spracovávať a vyhodnocovať namerané dáta, používať interfejsovú jednotku samostatne, v
laboratóriu aj v teréne, ako aj ovládať jej pripojovanie k počítaču. Absolvent bude vedieť nastaviť
a kalibrovať interaktívnu tabuľu a využiť softvér interaktívnej tabule na vyučovaní na svojom
predmete.
Čl. II.
Trvanie zmluvy

1. Dodávateľ poskytne služby podľa článku I. do 31.8.2015 teda najneskôr do termínu
ukončenia trvania projektu.
2. Táto zmluva môže zaniknúť:
a. Dohodou zmluvných strán
b. Výpoveďou (z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, okrem hrubého
porušenia tejto zmluvy v zmysle odseku 4. tohto článku zmluvy)
3. Zmluvu môže jednostranne vypovedať hociktorá zo zmluvných strán, a to len
písomne. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. V prípade, že jedna zmluvná strana vypovie zmluvu z dôvodu jej hrubého porušenia
druhou zmluvnou stranou, výpovedná lehota stanovená v ods. 2 tohto článku zmluvy
neplatí a platnosť zmluvy končí posledným kalendárnym dňom mesiaca, v ktorom
bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Čl. III.
Práva a povinnosti dodávateľa

1. Služby v zmysle Čl. I. tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje plniť výlučne na základe
čiastkových objednávok, v ktorých bude uvedený požadovaný rozsah „služby“,
metóda, jazyk, presný termín, ako aj počet účastníkov.
2. Kontaktná osoba odberateľa, ktorá bude organizačne zabezpečovať službu podľa Čl. I.
je:
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meno:
PaedDr. Slavomír Hanuska
adresa:
Skuteckého 5
kontakt:
0917 430 552
mail:
evg@stonline.sk
v prípade neprítomnosti v zastúpení: Mgr. Slavka Keratová
Kontaktnou osobou dodávateľa pre účely plnenia tejto zmluvy je:
meno:
Ing. arch. Martin Škoviera
adresa:
J. R. Poničana 841/104 96223 Očová
kontakt:
9648 010 644
e-mail:
architektura@mail.t-co.sk
v prípade neprítomnosti v zastúpení:
Ing. Róbert Kováčik
J. R. Poničana 841/104 96223 Očová
0917 614 875
isonkovacik@gmail.com
3. Kontaktná osoba dodávateľa, uvedená v bode 2 tohto článku, je povinná po
realizovaní každej riadne objednanej „služby“ poskytnúť odberateľovi originál
prezenčnej listiny.
4. Objednávateľ má právo kontroly poskytnutej služby.
5. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi technickú, e-mailovú a telefonickú
podporu slúžiacu na bezproblémové a plynulé využívanie dohodnutých služieb
a produktov.
6. Dodávateľ bude viesť potrebnú dokumentáciu o školeniach v súlade so Zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP135/2014/1.1/OPV v dvoch
exemlároch. Jeden originálny rovnopis tejto dokumentácie poskytne objednávateľovi.
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste
súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 135/2014/1.1/OPV a poskytne
im všetku potrebnú súčinnosť.
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Čl. IV.
Odplata a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tejto zmluvy prináleží Poskytovateľovi
odplata za poskytnuté služby podľa článku II. tejto zmluvy vo výške 2000 eur za 1.
vzdelávací blok, 700 eur za 2. vzdelávací blok, 3500 eur za 3. vzdelávací blok spolu
7440,00 vrátene DPH.
2. Faktúra za vykonané služby môže byť vystavená až po ukončení celého vzdelávacieho
bloku.
3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za objednané a riadne realizované poskytnuté
služby prevodom v prospech účtu dodávateľa, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia
daňového dokladu /faktúry/ odberateľovi.
4. Faktúra musí byť vystavená v zmysle platných právnych predpisov maximálne raz
mesačne, musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti a súčasne
nasledovné:
a) obchodné meno, sídlo, daňové identifikačné číslo platiteľa (DIČ) a IČ DPH
dodávateľa
b) obchodné meno, sídlo, daňové identifikačné číslo platiteľa (DIČ) a IČ DPH
odberateľa
c) poradové číslo faktúry
d) označenie, že ide o faktúru
e) IČO a bankové spojenie oboch zmluvných strán
f) číslo objednávky alebo zmluvy vrátane platných dokladov
g) dátum vyhotovenia faktúry
h) dátum vzniku daňovej povinnosti (deň dodania služby)
i) rozsah a druh poskytovanej služby
j) základ DPH, jednotkovú cenu bez DPH
k) sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH
l) výšku DPH spolu
m) termín splatnosti
n) konštantný symbol
o) formu úhrady prevodným príkazom
p) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca/vystavovateľa
q) pečiatku vystavovateľa faktúry
r) bankové spojenie oboch zmluvných strán
5. V prípade, že nebude faktúra obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve,
odberateľ je oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry
prestáva plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť až odo dňa
doručenia opravenej (novej faktúry) odberateľovi.
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6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom úhrady dlžnej sumy v hotovosti alebo dňom
pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu dodávateľa.

Čl. V.
Obchodné tajomstvo, mlčanlivosť

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nezneužiť informácie získané v súvislosti s touto zmluvou
v prospech svoj alebo v prospech tretej osoby a zaväzujú sa chrániť tieto informácie
pred zneužitím tretími osobami podľa pravidiel týkajúcich sa obchodného tajomstva.
Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich
sa tejto zmluvy vrátane testov a poskytovaných služieb.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní jedno
obdrží dodávateľ a jedno odberateľ.
3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne a podpísané
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán
ustanoveniami Obchodného zákonníka č.5136/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a obchodnými zvyklosťami.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v duchu
čestnosti, úprimnosti a vzájomnej dohody.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, potvrdzujú, že bola
spísaná na základe ich slobodnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni za inak
jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz tohto pripájajú svoje podpisy.
V Očovej, dňa 14.10. 2014

za dodávateľa:
Ing. Robert Kováčik, podpis, pečiatka

za odberateľa:
PaedDr. Slavomír Hanuska, podpis, pečiatka
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