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ZMLUVA O DODAVKE DIDAKTICKYCH PROSTRIEDKOV

Eislo: 20tg MPC EONE 253

uzatvoren6 podla g 269 ods. z Obchodn6ho zikonnika
medzi zmluvn'imi stranami:

r. Poskytovatel'

nazov: M etod icl<o-pedagogicl<6 centru m
sfdlo: Seveenkova r, 85o o5 Bratislava
v zastfipenf : Mgr. Kamila Jandzfl<ova, PhD.,

generAlna riaditel'ka
leO: oo16 4;.48
Dle : zozo798714
banl<ov€ spojenie: St6tna pol<lad n ica
IBAN: SlQr 8r8o oooo ooTo ooo6 3679

(d'alej len,,Poskytovatel"' alebo,,MPC')

Preambula

Metodicko-pedagogick€ centrum, oko rozpoEtovd
orgonizdcia Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu
o Sportu na zdklade tejto zmluvy bezodplatne poshltne
3kol6m zarodenfm do siete 3k6l a Skolskych zariodenf
Slovenskej republiky didalctickl prostriedky na vyuebu
anglickEho jazyka. Didoktickl prostriedky sri
obstaranl a hrodenE prostredni*vom MPC v rdmci
verejnej sfif.oZe. Didaktickl prostriedky na vyuEbu
anglickAho jazyka so skladaj(t z digitdlnych
vzdeldvacich moteridlov a lekcii, metodickfch priruEiek
pre uEitel'a a pracovnfch listov pre Ziaka. Digitdlny
vzdel6vaci obsah pre uEitel'ov o Ziakov ie
spristupneny na vzdelivacom portdli Ministerstvo
Skolstva, vedy,wlskumu a Sportu Slovenskei republiky.

t.
Uiel a predmet zmluvy

MPC na 0cely vzdel6vania poskytne modern6
didaktick6 prostriedky pre 5l<oly, uditel'ov aZiakov,
ktord zabezpeiia rozvoj kl'udov'fch kompetencii
pedagogickych a odbornych zamestnancov pri vyu-
iovani anglick6ho jazyl<a.

z. Prijimatel':

nazov: Z6kladn6 Skola

sfdlo: Sadov5 620, 905 0l Senica

te o:
Statutdrny zAstupca:

Svetlana Ch6belovS

(d'alej len,,Prijimatel"' alebo,,3kola";

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvnych
stra n o prevode d ida l<tickych p rostried lcov:

Didaktick6 prostriedky na v'iuibu anglick6ho
iazyka pre uiitelh - l. stupefi zS (lscED r)
r sada didakticl<ych prostriedl<ov obsahuje:
' digitdlny vzdelSvaciobsah pre predmet Anglick'i jazyk

a predmet Matematika v anglickom jazyl<u,
. metodick6 prirui ky pre uiitel'a pre p red met An g lick,i jazyk.
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Didaktick6 prostriedky na v'iuEbu anglick6ho
jazyka pre Ziakov - l. stupei zS (lscED r)
: sada didaktickych prostriedkov obsahuje:
. digit6lny vzdelSvaci obsah pre predmet Anglicl<'i jazyk
a predmet Matematil(a v anglickom jazyku,

' pracovn6 listy pre Zial<a pre predmet Anglick'i jazyl<.

0

Didaktick6 prostriedky na v'iuibu anglick6ho
jazyka pre uiitel'a - ll. stupei zS (lScED 2)
r sada didaktick'ich prostriedkov obsahuje:
' digit6lny vzdelSvacf obsah pre predmet Anglick'l jazyk,
. metodick6 prfruiky pre uiitel'a.
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Didaktick6 prostriedky na v'iudbu anglick6ho
jazyka pre Ziakov - ll. stupeh zS ltsceo z;
r sada didaktick,ich prostriedkov obsahuje:
' digitilny vzdelSvacf obsah pre predmet Anglick'i jazyk,
. pracovn6 listy pre Ziaka.
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Počet a typ didaktických prostriedkov poskytnutých 
Škole na základe tejto zmluvy je stanovený podľa 
počtu učiteľov anglického jazyka v škole. 

Poskytovateľ na základe tejto zmluvy bezodplatne 
prevádza Šl<ole didakticl<é prostriedky a škola ich 
bez výhrad prijíma. 

Didaktické prostriedky budú škole odovzdané v jej 
sídle. Škola zabezpečí, aby didaktické prostriedky 
prevzal jej štatutárny zástupca, resp. ním písomne 
určený zástupca. 

II. 
Práva a povinnosti 

škola sa zaväzuje používať didaktické prostriedky 
s náležitou starostlivosťou. Didaktické prostriedky 
môže Škola užívať v súlade s účelom, na ktorý bola 
zriadená natrvalo a bez časových obmedzení. 

škola nie je oprávnená previesť didaktické prostriedky 
na tretie osoby, okrem právneho nástupcu v prípade 
zániku školy. 

III. 
Spoločné ustanovenia a záverečné ustanovenia 

Právne vzťahy výslovne Aeupravené touto zmluvu 
sa spravujú prísl. ust. Obchodného zákonníka 
a primerane ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. 
z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Za MPC: 

V Bratislave dňa o í

Mgr. l<amilaJandzíková, PhD. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom na
sledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv podľa§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Ob -
čianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom 
alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia 
platnosť alebo účinnosť, nieje tým dotknutá platnosť 
a ani účinnosť ostatných jej ustanovení. Namiesto 
neplatných, prípadne neúčinných ustanovení sa 
primerane použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne 
možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 
zmluvy. 

Zmeny v tejto zmluve možno vykonať výlučne formou 
číslovaných dodatkov podpísa111ch oboma zmluvný
mi stranami. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch 
s platnosťou originálu, z ktorých jeden (1) rovnopis 
dostane škola a jeden (1) rovnopis Poskytovateľ. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, 
jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy 
vôle sú slobodné a určité a zmluvná voľnosť nebola 
ničím obmedzená. Na znak toho obe zm�uvné 
strany túto zmluvu podpisujú. 

Za Školu: 
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podpis a pečiatka 
'· 




