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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ope r a č ný program VZDELÁVANIE
Prioritná os: 2. Ďal š ie vzdelávanie ako nástroj rozvoja I'udských zdrojov
Opatrenie: 2.1 Podpora ďal š ieho vzdelávania
Prijímate!': IUVENTA - Slovenský in štitút mládeže
Názov projektu: Praktik - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie
v práci s mláde žou
Kód ITMS projektu 26120130021

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo čnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Zmluva o zabezpečení vzdelávania

č. IU/KNPP/2015/ťii
uzatvorená podra ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka medzi :
Poskytovatel':
Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO:
D i Č:

IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej

IUVENTA - Slovenský inštitút mláde že
Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Mgr. Rastislav Pavlík, generálny riaditel'
00157660
2020798637
SK2020798637
Štátna pokladnica
SK4381800000007000123811
SK3181800000007000148568

len IIPoskytovatel'lI)

a
Prijímate !':
Názov:
Sídlo :
Štatutárny zá stupca:
IČO :
DiČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :

Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20,01242 Žilina
RN Dr. Ján Mäsiar
36145084
2021445184
Štátna pokladnica
SK70 8180 0000 0070 0048 1643

(ďalej len "Prijímate!''')

Poskytovatel' a Prijímatel' v ďalšom texte spolu aj ako IIlmluvné strany " a jednotlivo ako " lmluvná
strana ".
Vzhradom na to , že :
a) Poskytovatel' realizuje Projekt a Prijímatel' prejavil záujem o účasť v Projekte,
b) Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu).
z Operačného programu Vzdelávanie.
c) Zmluvné strany majú záujem určiť rozsah a hranice ich existujúcich a budúcich práv
a povinností vo vzťahu k vyššie uvedenému,
sa zml uvné strany dohodli na nasledovnom:
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OEFINrCIE A VÝKLAD

1.1 Defin ície. Nasled ovné pojmy bu dú mať význa m uved ený v to mto odseku 1. 1:
"F rekventant "

zna mená zamestnanec Prijímatera, ktorý sa na základe tejto zm luvy zú častní
Vzde láva nia. Zo znam frekve ntantov je uvedený v Prílohe Č . 1 tejto Zmlu vy.

" pracovný dei'! "

zname ná akýkorvek deň okrem soboty, nedele a/al ebo štátneho sviatku,
resp . Iného dňa pracovného pokoja uznávaného v Slovenskej republike (ak to
ina k neupravuje pra covná zm luva medzi Frekventantom a Prijím ateľom ) .

" Projekt"

Znamená národný proj ekt "Praktik - Praktické zru čn osti cez neformálne
vzdelávanie v práci s mlád ežou", cier Konvergencia ITMS 26120130021,
rea lizova ný Poskytovate rom, financovaný z pro striedkov Európskej únie a ŠR,
kto rého cierom je vytvoriť a po dp oriť systém kvalitné ho zá uj mové ho
vzde lávania mládeže pro stredníctvom prehl bova nia a zvyšova nia kval ifikác ií
a praktickýc h zru č ností pracovníkov v ob last i práce s mláde žo u.

"Ri adiaci orgán"

Znamená M inisterstvo školstva, vedy, výsk um u a športu SR, orgán urč ený
č l en ský m štátom, ktorý je zod povedný za riadeni e ope rač n é h o programu
Vz delávani e.

"Vzdelávanie"

Znam ená vzdelávani e v oblasti získavania praktických zruč nost í v oblasti
prá ce s m ládežo u, ktoré bud e realizovan é v rámc i Projektu. Vzdelávanie sa
skl ad á z troch na seba nadväzujúcich častí :
1. Vstupný vzd elávací program pre pra covníkov s mládežou (1 6 hodín),
2. Te matický vzdelávací program- Rabaka (teoret ická ča sť) (50 hodín)
3. Tem atický vzdelávací progra m- Zaži-to (praktické overenie) (60
hod ín )

"Zdroje
financovania "

Zname ná
fj n a nčné
prostriedky
poskytova né
Poskytovaterovi ako
prijímaterovi nenávratného fi n ančného príspevku na zá klade uzat oren ia
zmluvy č. OPV/ 26/2013, medzi Po skytovaterom a M in isterstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR, na kto ré zdroje má Poskytovater nárok z titu lu
rea lizá cie projektu ITMS 26120130021 f inan cova ného z Európskeho
soci álneho fondu a zo štátn ho rozp očtu Slovenskej re publiky.

"Zmluva"

Znamená tát o Zmluva o zabe zpe čen í vzdelávania, vrátane akýchkoľvek prílo h
a dod atkov k nej.

"Dokum entácia"

Znamená dokumenty povinn é pre Prijímatera na poskyt utie finan č nej
náhrady a sú to:
pracovná zmluva spolu s náplňou práce a platovým návrhom (vrátane
dodatkov)
mzdový list, resp. výplatná páska
spôsob výpočtu oprávnenej mzdy (ak relevantné)
bankový výpis (originál alebo overená kópi a), resp. výdavkový
pokladničný doklad (originál alebo ove rená kópia ) dokument ujúci
re álnu úhrad u - prijímater je povinný označiť na bankovom výpise
okrem úhrady oprávnenej mzdy zamestnancovi aj zodpovedajúce
odvody vrátane dan e z príjmov fyzickýc h osôb
súhlas so spracovaním údajov
pracovný poriadok, resp . iný dokument, ktorý upravuje rozsah
pracovnej doby (ak rozsah pracovnej doby neupravuje pracovná
zmluva)
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1.1 Členenie . Č lene n ie tejto Zm luvy do čl ánkov a odsekov a vloženie nadpisov slú ži íba na urahčeni e
orientácie a ne má vplyv na konštrukciu, ani výkla d t ejto Zmluvy.
1.2 Výkla d. Slová vyjadrujúce len jednot né číslo z a hŕ ň ajú aj množné č íslo a naopak, slová vyjad rujúce
mužský rod zahŕň aj ú aj že nský a stredný rod a naopak, a slová vyjadruj úce osoby zahŕňajú aj
fyzické aj prá vnické osoby a naopak.

II.

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Poskytovateľ na zákla de t ejto Zmluvy umožní Prijíma terovi prostred níctvom jeh o frekventantov
ú č asť na Projekte, za podmienok ďalej dohodnutýc h.
2.2 Predm etom a účelo m t ejto zmluvy je u pra viť práva a povinnosti Zmlu vných st rán vzťa h u júc ich sa
na účasť P rijí m a teľa prostredníctvom jeho fre kve ntantov na Projekte.

III.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Práva a povinnosti Poskytovatel'a:
3.1.1 Ú ča sť na Pro jekte
Poskytova teľ umožní P rijím ateľovi prostred níctvom jeho frekve ntantov ú č asť na Projekte
3.1 .2 Refundácia! fi nan čné príspevky
Po skytovater poskyt ne Prij ím aterovi fina nčnú náhradu za mzdu zamestnanca, ktorý sa
zú častni ako Frekventant Vzdelávania p o dľa tejto Zm luvy v rozsahu pracovnej doby
zadefinovanej v pracovnej zmluve alebo dokumen te upravujúcom pracov nú dobu.
- Poskyto vateľ poskytne Prijímaterov i fi n an čnú náhradu za mzdu zamest nanca, ktorý sa
z ú č ast ni ako Frekventant Vzdelávania, ktoré sa kon á v období po nadobudnutí účinnost i
Zml uvy.
- Poskytovatel' poskytn e frekventantovi vzd elávania stravu a ubytovani e a uhradí na základe
" Zmluvy o poskytnutí cestovných náhrad " cestovné náh rady spojené s jeho úč asťou na
Vzd elávaní podra t ejto Zm luvy .
3.2 Práva a povinnosti Prijímateľa
3.2.1 Fre kventa nti
- Prijímate!' zabe z pečí, aby sa Projektu zú čast n ili Frekventanti uvedení v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy
V prípa de akýc hko ľve k personálnych zmien t ýkajúcich sa Frekventantov (skončenie
pracovné ho pome ru Frekventanta a pod obne ) sa Prij ímater zaväzuje o týchto zmená ch
písom ne in formov a ť Po skytovate ra be z zbyto čn ého odklad u, najneskôr však do 5 (piatich)
pra covných dní
- Prijímater sa zaväzuje vytvárať Frekventantom podmienky na účasť na Vzde lávaní, pri čo m
v jednotlivých prípadoch umožní Frekventanto m ú časť na Vzdelávaní.
Prij ím ate ľ poskytne Po skytovate ľov i Dokumentáciu zadefinovanú v č ast i " Defin ícíe a výk lad ",
na základe kto rej Poskytovate r poskytne P rijím a teľovi fi nančnú náhradu za mzdu
zamestnan ca, kt orý sa zúčastní ako Frekventa nt Vzd el ávania p odľa tejto Zm luvy . Túto
dokumentá ciu pos kytne Prijímate r P o skyt o v ateľov i do 5 (piatich ) pracovnýc h dní od
uhradenia mzdy na ú če t uvedený v pracovnej zm luve medzi P rij ím ate ľom a Frekven tantom /
prípadne v hotovosti.
3.2.2 Ostat né
- Prij ímater sa zavä zuje v rámci úča sti na Projekte ria d i ť pokynmi Poskytovatera.
Prijímate!' podp isom tejto zmluvy prehlasuje, že mzda, ktorú žiad a refundovať nie je
financovaná z iného projektu/ grantu .
- Prijímater podpisom tejto zml uvy prehlasuje, že nebud e uhrá dzať cestovné náhrady
Frekventant ovi podra tejto Zm luvy.
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TRVANIE ZMLUVY

4.1. Táto zmluva je zmluvnými st ra nami uzavretá na do bu

urč i t li ,

t .j. do 31. 7. 2015.

PORUŠENIE A UKONČENIE ZMLUVY

V.

5.1 Ak v dôsledku po rušenia povinností Frekve ntanta, ktoré m u vyplývajú z akceptácie všeo becných
podmi eno k účasti na vzdelávaní vzn ikn ú neoprávnené vý davky, je Prijíma te!' povinný v plnej
výške ich uhradiť Poskyto vat e ľov !.
5.2 Zmluvné strany sa do hodli, že ak dôjde k poru še niu záväzkov Prijím atera dojednaných v tejto
Zmluve alebo z nej vyplývajúcich, je Poskyt ovater:
- Oprávnen ý od tejto Zmluvy ods t úpiť, pričo m odstúpenie sa stane úči n n ým okamihom jeho
doru čen i a P r ijímateľovi.

-

Oprávn ený u pl at n iť voč i Prijím aterovi ná rok na náhra du vzniknutých neop ráv ne ných
výdavkov.

VI.

POSTÚPENIE

Prijím ater nie je oprávnený postúpiť ani inak pre vi esť , či zaťažiť svoje práve a povinn osti pod!'a tejto
Zmluvy ( Či už ako cel ok alebo v časti) na treti u osobu bez prechádzajúceho súhlasu Poskytovatel'a.

VII.
7.1
7. 2

7.3
7.4
7.5
7.6

v

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Akék oľv e k zme ny tejto zmluvy môž u b yť vykonané

len po vzá j omnej písomnej dohode
zm luvných st rán vo fo rme písomných do datkov.
Zmluva nad ob úda pl a tno sť dil om jej po dpísania oprávneným i ľstupcami oboch zmluvn ých
st rán . Zm lu va nadobúda účinnos ť deň nasledujÚci po zverej není zml uvy v zmysle ustanoven ia §
47 a Ob č i a nske h o zákonníka.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzn iknut é v súvisl osti s to uto zm luvou, resp .
v súvislosti s pl nením tejto zm luvy budú riešiť predovšetkým mimosúdnou cesto u.
Táto zmluva je vyhotoven á v troch vyh otoveniach s p l at n osťou originálu, pričo m p rijím ateľ
obdrží jedno vyhotove nie a dve vyhotoven ia sú u rčené pre po skytovatera.
Právn e vzťahy medzi zmluvným i stranam i vyplývajúce z tejto zm luvy a touto zmluvou bli žšie
neupravené sa riadia všeobecne záv äzným i platným i pre dpismi Slovenskej repub liky .
Zml uvn é strany vyhlasujú, že ich vôľa je sl obodná, vá žna a bez omy lu, zm luvu neuzavre li v t iesn i
a an i za nápadn e nevý hodných podmienok, pričom na znak súhl asu s obsa hom zmluvy pripáj ajú
svoj v l as tn oru čný po dp is.

_ _ _Ž_il_
in_e ___ , dňa

pnjímater

28.4 .2015

, dňa

, poskytovater

o4 ·05- 2015

