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Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplwňovania sociálno - pato|ogických javov V školskom
prostredí

oP VZDELAVANIE - Po 1 Priofitná os: 3 Podpora vzdeláV""," #ĺ ľ*""ľ'ľi"ľĽ.'"Ĺľ:,íÎ0pľ''r:'*' Po 2 opatÍenie: 3'2 zvyšovanje Vzdelano'tnej úrovne osÔb
s osobitými VzdeIávacími potrebami

Moderné Vzdelávanie pÍe Vedomostnú spoločnost7Poekt je spo|ufinanmvaný zo zdrcjov EÚ
.Ciel': Konvergencia

Zmluvač.ulNPĺfrf tzots
o bezodplahom prevođe maietku štátu

uzavretá podľa $ 18i zákona o správe majetku štátu a podľa $ 262 ods. 1 obchodného zákonníka
v platnom znení

(ďalej len ,,Zmll7va")

medzi zmluvnými stľanami:

Poskytovateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

sídlo: Cypľichova 42,83105 Bľatislava
v.zastúpení: pilÜ!ł' ËĺJlţ rÂil,KÂSÜţí&,Isc.lČo: 00681385
DIČ: 2020796415
(ďalej aj ako,,VÚDPaP" alebo,,Poskytovateľ")

Pľijímateľ: ZśF. Rákócziho II. s VJM - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola

Palkovicha 3,946 03 Kolaľovo
PaedDr. Judit Bagita, riaditeľka zŠ - statutrĺľny zźstupca
037861174

1

2

J

(spolu ďalej aj ako,,zmluvné stľany")

Pľeambula

Poskytovateľ je spľávcom majetku vo vlastníctve Slovenskej ľepubliky, s ktoým ako spľávca
nakladá v súlade so zákonom č'. 27811993 Z. z. o spľáve majetku štátu v znení neskorších
pľedpisov.
Prijímateľ má s Poskytovatelbm uzavrettl Zmluvu č.1,lNPl2?.f.2013 o podmienkach spolupráce
pri realizácii projektu (ďalej len ako ,,Zrnluva o spolupľáci"); táto Zm|uva je uzavretá na základe
ustanovení Zrnluvy o spolupľáci a v súlade s jej znením, ktoľé je pľe Pľijímatel'a a Poskytovatelä
záväzné v celom rozsahu, ak táto Zrnluva výslovne neustanovuje inak.
Ministerstvo školstva, vedy, qŕskumu a špoľtu Slovenskej republiky (ďalej len ,,Ministerstvo")
ako zriaďovateľ VÚDPaP-u, udelilo pľed podpisom tejto Zmluvy súhlas s prevodom majetku
štátu podlä tejto Zmluvy dřla 21.8.2015 číslo 2015-4303/ 41090:2-59 AA.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieje rezortným vedeckoţskumným pracoviskom pre komplexné sklimanie
psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii. Realizuje vlýskumné projeĘ na nĺírodnej i medzinĺĺĺodnej úrovni.

odporučania a návrhy' lryplývajúce zo zovšeobecnení ýsledkov dosiahnuťých vedecko _ lłýskumnou činnosťou predkladá ústav štátnym
orgĺfutom a ďalším inštitucití,ĺn, v kompeţencii ktoých je starostlivosť o deti.

*

* ****
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Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v Školskom
prostredí

oP VZDELÁVANIE - Po 1 Prioritná os : 3 PodpoÍa Vzdeláv"^," 
"ţ3ĺ 

ľ*lľ'ĺiľ'ţ;3Łľ:'î?3ó'"1,Ł.'' Po 2 opatrenie : 3.2 zvyšovanie Vzdelanostnej úrovne osôb
s osobit'ými vzdeláVacími potl'ebami

Modemé vzdeláVan'" or" u"oo.o"rnĺľ*oj|#,7j|ĺ!rdeK ie spolufinanmvaný zo zdrojov EÚ

I. Definície a ýklad pojmov

1.1 Pojmy uvedené v tomto bode a použité v ďalšom texte zmluvy budú mať tento význam:

,,Poskytovateľ" je Výskumný ústav detskej psychológie a PatoPsychológie ako správca majetku štátu.

,,Pľijímateľ" je prâvny subjekt, t. j. škola/školské zariadenie ľesp. ich zriadbvateľ v pľípadą ak
Preberajúca organizâcia (škola/školské zaľiadenie) nemá prármu subjektivitu

,,Proiekt" znamená náľodný projekt Komplexný poradenský systém pľevencie a ovplyvňovania
sociálno_patologických javov v školskom pľostľedí, kód ITMS: 26 73O 23O O25, realizovaný
Poskytovatelbm z prostľiedkov Európskej únie - oP Vzdelávanie.

,,Pľeberajúca otganizâcia" znamená základnu školu alebo školské zaľiadenie Centľum
pedagogicko_psychologického poľadenstva a prevencie (ďalej len ,,CPPPaP") a Centľum špeciálno-
pedagogického poľadenstva (ďalej len ,,CŠPP") zriadené na území Slovenskej ľepubliky, zaradenulé
najmenej rok do siete škôl a školských zariadení podla osobitného pľedpisu, aktorálé je
Poskytovateľom určená/é na prevzatie Majetku podľa tejto Zmluvy.

,,Zátkon o správe majetku štát:o' znamená zákon č.. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskoľších predpisov.

,,Riadiaci otgárr" znamená Ministeľstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky
zodpovedné za implementáciu opeľačného pľogľamu Vzdelávanie'

,,Zdtoje ŕinancovania" znamená finančné pľostľiedky poskytnuté Ministeľstvom školstva, vedyl
ýskumu a športu Slovenskej ľepubliky na implementáciu náľodného projektu Komplexný
poľadenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom pľostľedí
spolufinancovaného Európskou úniou v ľámci opeľačného Progľamu Vzdelávanie.

,,Yzd'elánanie" predstavuje vzdelávacie aktivity ľealizované v ľámci Projektu, poskytované pre
výchor,ných poľadcov, psychológov a špeciálnych peđagógov vo forme inštruktážnych kurzov,
odborných semináľov, workshopov, odborných konfeľencií a mobilít; je realizované v súlade so
zákonom č-. 568/2009 Z. z. o celoživotrrom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskoľších pľedpisov.

,,Technika" predstavuje výpočtovú a kancelársku techniku poskyťnuťu Poskytovateľom Pľijímateľovi
na účely účasti na náľodnom projekte Komplexný poradenský systém pľevencie a ovplyvňovania
sociálno-patologických javov v školskom pľostredí.

,,Metodické a diagnostické nástroje a pomôcky" znamenajú odborné metodiky, pubtikácie, edukačné
zdroje, metodické nástľoje a diagnostické nástroje sprístupnené prostredníctvom inteľnetového
úložiska a digitálnej pomôcky na riadenie komplexného poľadenského systému - KomposyT - pre
potľeby výchovných poradcov, psychológov a špeciálnych pedagógov a ich poradenských aktivít so

Vý9kumný ústav detskej psychológie a patopsychológieje ĺezortným vedeckoýskumným pracoviskom pre komplexné skúmanie
psychického qývinu a osobnostrého rozvoja detí v norÍne i patológii. Realizuje ýśkumne proietty na narodiej i medzinĺárodnej úrovni'

odporučania a návrhy, ĺ1ľlýajucefiŢ:Ł::|;:î:l'#''łľţ"ř"H'#:ľľ#:;1ţ:;*ĺłľľ činnosťo'u predkladá ústav štátnym
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Náľodný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v Školskom
prostredí

oP VZDEúVANIE _ Po 1 Prĺoritná os : 3 Podpora vzdeláV""'" #3ĺ ľ*""ľ'ľfrţ:.'jlaľgíî3ľff'"', Po 2 opatrenie : 3.2 zvyśoyanie Vdelanostne] úrovne osôb

Moderné vzdeláVan" 
"" 

Jff :3lľľ]řĺ".iil"1'ľ:Ëiľřj3$Iuĺn"n*u"ny.o zdĄov EÚ
.Ciel': Konvergencia

žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potľebami poskytnuté Poskytovateľom Pľijímatelbvi
na účely účasti na národnom projekte Komplexný poľadenský systém pľevencie a ovplyvňovania
sociálno-patologických javov v školskom pľostredí.

,,Majetok" súhĺnné označenie prevádzanej Techniky a Metođických a Diagnostických nástľojov a
pomôcok, ktoré sú predmetom pľevodu podla tejto ZmIuvy; Majetok bude využívaný len na plnenie
úloh vľámci pľedmetu činnosti školy/školského zaľiadenia vzmysle $18i Zákona ospráve majetku
štátu, v súlade so Zmluvou o spolupráci a Projektom.

,,Dodávateľ" zrĺamenâ príslušné tretie sťľany, ktoré na záktad'e zmluvných vzťahov s Poskytovatelbm
zabezpečujil kompletnú dodávku jednotlivých zložiek Techniky a Metodických a Diagnostických
pomôcok a nástrojov v ľámci Projektu.

1..2 Clenenie tejto zmluvy do článkov a odsekov a vloženie nadpisov slúži iba na uľahčenie
orientácie a nemá vplyv na konštrukciu ani ýklad zrnluvy.

Slová vyjadľujúce len jednotné číslo zahÍňaju aj množné číslo a naopaĘ slová vyjadľujúce
mužský rcd zahŕňaju aj ženský a stľedný rod a naopaĘ slová vyjadrujúce osoby zahÍňaju
fyzické aj pľávnické osoby a naopak.

II. Predmet zmluvy

2.1 Poskytovateľ vsúlade s ustanovením $18i zâkona ospráve majetku štátu na účely Projektu
bezodplatne preváđza na Pľijímateľa Techniku a/alebo Metodické a Diagnostické nástroje a
pomôcky, ktoré sú podrobne definované v Zozname majetku, ktoľý tvorí neoddelitelhú
Prílohu tejto Zmluvy; Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy powrdí Poskytovatelbvi súlad
obsahu Zoznamu majetku s reálnym stavom Majetku pľevzatého od Poskytovateľa na základe
Zmluvy o spolupľáci, a teda dňom podpisu tejto Zmluvy pľebeľá zodpovednosť za tento
súlad.

2.2 Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť poťľebnú k riadnemu pľevodu Majetku,
a to aj prostredníctvom štatutáľnych oľgánov Pľebeľajúcej oľganizácie alebo poverených
zamestnancov Pľebeľajúcej oľganizácie.

ţglţot<, ktorý je pľedmetom tejto zmluvy, sa ptevâdza na Pľebeľajúcu organizáciu, t.j.
ZS F. Rákócziho II. s VJM - II. Rĺĺkóczi Ferenc Alapiskola, Palkovicha 3' 946 03
Kolárovo a bude jejlmu slúžiť na plnenie úloh v rámci jejljeho predmeťu činnosti v súlade
s trvalou udržatelnosťou aktivít náľodného majetku do roku 2020.

III. Pľáva a povinnosti zmluvných stľĺín

2.3

3.1 Prijímateľ sa zaväzuje:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieje rezortným vedeckoqýskumn;ým pracoviskom pre komplexné skumanie

psychického vývinu a osobnostrého rozvoja detí v norÍne i patológii. Realizuje ţskumné pľojeĘ na narođnej i medzinĺĺrođnej úrovni.
odporúčania a návrhy, vyplývajúce zo zovšeobecnení ţsledkov dosiahnuých vedecko - v,.ýskumnou činnosťo'u predkladá ústiv štátnym

orgánom a ďalším inštituciám, v kompetencii ktoých.je starostlivosť o deti.

*****
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Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - pato|ogických javov V školskom
prostredí

oP VZoEńVANlE - Po 1 Priońtná os : 3 Podpora Vzdeláv""'" sť !'*:ľ,ľ|"'nĽ.''uui::'íî"ľ,?:'"'' Po 2 opatrenie : 3.2 zvyšovanie Vzdelanostnej úrovne osôb
s osobitými wdeláVacími potrebami

Modemé vzdeláVanie pre Vedomostnú spolomosť/PÍojekt je spolufinanmvâný zo zdÍo.iov EÚ
'ciel': KonveÍgencja

3'1'1 zabezpečiť zaľadenie Majetku do svojho účtorrníctva a do evidencie majetku v súlade
s usmernením Poskytovateľa a podľa platných účtovných Postupovi
3.L.2 zabezpečiť' súčirľrosť pľíslušných osôb zo stľany Preberajúcej organizácie;
3.1.3 využívat Majetok len na účely Pľojektu aVzdelávania, ktoľé sa považuj,3' za plnenie
úloh v rámci pľedmetu činnosti školy alebo školského zaľiadenia a plnenia úloh tľvalej
udľžatelnosti projektu;
3.1'.4 že nedôjde pń vylžívaní Majetku k prekrývaniu ýdavkov a aktivít s inými
národnými, resp. dopytovo-orientovanými pľojektmi;
3.1.5 bezodkladneoznačiť:

r miestnosť/ti, v ktoľej bude umiesürená Technika
o dodanúTechniku

povinnými znakmi publiciţ a infoľmovania podlä pok;mov Poskytovatelä;
3.1,.6 a berie na vedomie, źe zâruka dodávateľa na Techniku sa vzťahuje len na funkčné
alebo ýrobné chyby dodaných zariadení, záruka sa nevzt'ahuje na chyby spôsobené
z neznalosti, nedbanlivosti, zámerne, nedodľžaním obvyklých pľacovných postupov alebo
opotľebovaním (napr. batéľie); za odstránenie ýchto chýb nesie zodpovednosť a náklady na
ne hľadí Pľijímatel';
3.']''7 Sťľpieť výkon kontroly/oveľovania súvisiaceho s využívaním Techniky kedykolVek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávľatného finančného pľíspevku, ktoľá
bola uzatvorená medzi Ministerstvom školstvą vedy, ýskum a špoľtu SR a Poskytovatelbm,
a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré
tvoľia prílohu k Zmluve o poskytnutí Nenávratného finančného pľíspevku (Ministeľstvo
školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej ľepubliky a ním poveľené osoby, Najvyšší
kontĺolný úrad Slovenskej republiky, pľíslušná Spľáva finančnej kontľoly, Certifikačný oľgán
a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupľacujúce orgćny a nimi poveľené osoby,
splnomocnení zástupcovia Euľópskej Komisie a Euľópskeho dvora audítoľov, osoby ptizvané
uvedenými orgánmi v súlade s pĺíslušnými pĺávnymi pľedpismi Slovenskej republiky
a Euľópskeho spoločenstva) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť;
3.1.8 že v pńpade zistenia nedostatkov oľgánmi uvedenými v ods. 3.1.7 tohto čl., ktoľé
budú mať za následok vznik neopľávnených výdavkov úmysebre spôsobených Prijímateľom,
tieto v plnej ýške uhľadí Poskytovateľovi;
3.1.9 že nedôjde pľi využívaní Majetku k jeho zneužitiu na podnikateľské učely zo Strany
Prijímateľa/Prebeľajúcej organizácie.

3.2 Poskytovateľ sazaväzu1e:

3.2.7 poskytnúť všetku potľebnú súčinnosť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy
Prijímatelbvi;
3.2.2 dodať povinné znaky publicity a informovania na označenie Techniky a miestnosti, v
ktoľej bude Technika umiestnená.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieje rezoĺn1im vedeckoqßkumným pĺacoviskom pre komplexné skúmanie
psychického qy'vinu a osobnostného rozvoja detí v norme i pâtológii. Reďizuje ýskumné projekĘ na narodnej i medzinarodnej úrovni.

odporučania a návrhy, vyplývajúce zo zovšeobecnení v,ýsledkov dosiahnuých vedecko _ ýskumnou činnosťou predkladá ústav štátnym
orgánom a ďalším inštituciĺĺĺn, v kompetencii ktoých je starostlivosť o deti.

*

*
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4.2

4.1

IV. Trvanie a zánikzmluvy

Zmluva sauzatváta na dobu neuľčitú.

Zmluvazan1ká
a) písomnou dohodou zmluvných stľáą
b) odstupením od Zmluvy.

4.3 Ktoľákoľvek stľana môže odstupiť od tejto Zmlwvy, a to z dôvodu uvedeného v zákone alebo
ak nastane podstatné poľušenie zmlurrných povinností druhou zmluvnou stranou. Úri.'ty
odstúpenia od tejto Zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej
zmluvnej strany dľuhej zmluvnej stľane doručené. Náľok na náhľadu škody nie je
odstupením od Zmluvy dotknutý.

4.4 Za podstatrré porušenie zmluvy sa považuje poľušenie povinností uvedených v čl. 3 v ods' 3.1
a v ods. 3.2.

5.1

V. Niíhľada škody

Zlnluvná' stľana, ktorá poľuší svoju povinnosť vypl;ivajúcu ztejto Zrnluvy, je povinná
nahradiť škodu ým spôsobenú druhej zmlurmej straną lbaže preukáže, že porušenie
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Náhrada škody sa ďalej
spravuje ustanoveniami $ 373 a nasl. obchodného zákonníka v platnom znení.

Náhľada škody podľa ods. 5.1 tejto Zmtuvy je splatná v lehote desiatich (10) kalendárnych dní
po doručení písomnej vÝzvy opľármenej zmluvnej stľany. Písomná výzva bude obsahovať
špecifikáciu škody. Pľáva a povinnosti založené týmto článkom pľetľvávajú i po ukončení
tejto Zmluvy.

5.2

VI. Doručovanie

6.1, Písomnosti sa považujú za doľučené na adresy uvedené v ods. 6.3 v pĺípade:

6.1.1' doručenia faxom - po tom, ako bolo odosielatelbvi doručené potvrdenią že pľenos
údajov prebehol v poľiadku;

6.1'.2 osobného doľučenia alebo pľostrednícťvom doľučovatel'skej služby po ich prijatí;

6'1,.3 doľučenia e-mailom - po doľučení potvrdenia od pľíjemcu o prijati

Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov V školskom
prostredí
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'ie sjoluRnancovaný zo zdrojov EÚ

6.1-4 doporučenej zásielky - k dátumu uvedenému na potvľdení o doľučení alebo na
poťvrdení o tom, Že zásielku nie je možné doručiť.

vţţumnÝ ústav detskej psychológie a patopsychológie je rezortn1im vedeckoţskumným pracoviskom pre komplexné skúmanie
psychického v'jvinu a osobnostného ľozvoja detí v normi ĺ paĺologĺĺ.-nealizuje ýskumné irojiĘ na nłoaiej i meäzinaĺodnej urovni.

odporučania a návrhy, vyplýajúce zo zovšeobecnení v'ýsleäkov dosiahnuýcń vedecko _ q7skumnou činnosťo"u predkladá ústav šţátnym
orgĺĺĺom a d'alším inštituciám, v kompetencii ktoých je starostlivosť o đeti.

*
*

*****
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Písomná komunikácia bude adľesovaná nasledovne:
Zásie|ky pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:
Do pozoľnosti: Ing. Juraj Németh
Adľesa: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Pĺojektová kanceláľia
Rostovská 22,831' 06 Bratislava

Telefón: 0974359 20o
E-mail: juraj.nemeth@vudpap-projekt.sk

*Úleíraný tsĘr.ń
ţzDE!Ą1lÂľ{l5 +*+*

Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom
prostredí

oP VŻDEńVANIE _ Po 1 Prioritná os: 3 Podpora vzdeláv*" 
"ţ3ť 

ľ*iľ'ĺi/'"il!;3Łi:3'íi!j"':'"', Po 2 opatrenie: 3.2 zvyšovanĺe vzdelanostnej úrovne osôb
s osobiými VzdeláVacími potrebami

Moderné vzdelávan,. or" u"oo'o",n[ľ*ol:oT;""lĺ!rojekt je spolufinanovaný zo zdrojov EÚ

6.7.5 Ak bude písomnosť uložená na poštą považuje sa za doľučenú osemnásţ deň po jej
uložení.

6'1'.6 Ak niektoľá zmluvná strana vykoná doľučenie písomnosti viaceľými uvedenými
spôsobmi, písomnosť sa pokladá za doručenú druhej zmluvnej strane v ptvý z uvedených dní.

V pľípade spochybnenia doručenia je potľebné preukázať., že písomnosť bola doručená
jedným zo spôsobov uvedených v ods. 6.1.

6.2

6.3

Zásielky pľe Pľijímateľa:
Do pozoľnosti:
Škola/školsLé zariadenie:
Adľesa:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Katarína Kissovâ - vych. poradca
ZŠ F. Rĺíkócziho II. s VJM
Pďkovicha 3,946 03 Kolarovo
03s17771362
i sko l a. ľako czi@gmaíI. c om

6.4 Dôležité písomnosti podlä tejto Zmluvy sa musia doľučovať osobne alebo prostredníctvom
doporučenej zásielky.

VII. Nadobudnutie vlastníctva

7.1 Prijímateľ nadobudne vlastnícke pĺávo/správu k Majetku v okamihu jeho prevodu Zo Strany
Poskytovateľa a zaučĺĄe nadobudnutie Majetku v súlade s účtovnými pľedpismi.

7.2 Prijímateľ zabezpečí prevzatie Majetku.

VIII. Spoločné a záveľečné ustanovenia

8.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami Zmluvných
stľán a účirrnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom ľegistľi zmlúv.

Vyşţumný ústav detskej psychológie a patopsychológieje rezortným vedeckoýskumn1/m pracoviskom pre komplexné skumanie
psychického výinu a osobnosürého rozvoja detí v norme i patológii. Realizuje ýskumné projekţ na naĺodnej i medzinarodnej úrovni.

odporučania a návrhy, lyplýajúce zo zovšeobecnení ţsledkov dosiahnuých vedecko - ţskumnou činnosťđu predkladá ústav štátnym
orgánom a d'alším inštituciá'ĺn, v kompetencii ktorých je starostlivosť o deti.

****
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8.2

Náľodný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov V školskom
prostredí

oP VZDELÁVANIE - Po 1 Prioĺtná os : 3 Podpora Edeláv""," *:ť !'ľ'"łľfiĽ.'"î.ľ:'3?fu'-1r:'"'' Po 2 opatíenie : g.2 zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osöb
s osobitými tdelávacĺmi potrebami

Moderné vzdelávanie pÍe vedomostnú spolomost7Poekt je spolufinan@vaný zo zdĄov EÚ
.Ciel': Konvergencia

Táto Zmluva je povinne zveľejňovaná zmluva podľa ustanovení $ 5a zákona č. Ż11l200O Z. z.
o slobodnom prísťupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni
neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o slobode informácií) v spojení s ustanoveniami $ 271
ods. 2 obchodného zákonníka a s ustanoveniami Ş 47a občianskeho zákonníka. Prijímateľ
súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vľátane jej príloh bez vynechania ktorejkolVek časti jej
textu, a tiež disponuje písomným súhlasom inej đotknutej osoby (osoby konajúcej za
Pľijímateľa) na zveľejnenie jej osobných údajov uvedených v tejto Zmluve. 8.3 Zmluvné
stľany súhlasia so zveľejnením obsahu tejto Zmluvy v Cenťľálnom ľegistľi zrnľuv vedenom
Úradom vlády Slovenskej ľepubliky na inteľnete pľíslušnej webovej stránke
(www.crz.sov.sk).

Ak sa ktorékolţek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonatelhým, nebude tým dotknutý zvyšok obsahu Zm|uvy a všetky ostatné ustanovenia
zostávajú platną účinné a vykonatelhé. Zm|uvné stľany sa zaväzuju nahľadiť neplatné,
neúčinné alebo nevykonatelhé ustanovenia noými ustanoveniami, ktoľé budú svojím
zmyslom a v}źznamom čo najviac podobné ustanoveniam, ktoré boli neplatné, neúčinné alebo
nevykonatelhé.

V zmysle čl. 7.2.7 písm. K Príľučky pre pľijímateľa nenávratného finančného pľíspevku -
operačný pľogram Vzdelávanie je Pľijímateľ povinný nadobudnuý Majetok v hodnote ľovnej
alebo vyššej ako tridsať eur (30,00 EUR) poistiť.

Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len foľmou očíslovaných písomných dodatkov,
podpísaných obidvoma zmluvnými sťľanami.

Táto Zmluva sa ľiadi a vykladá v súlade s pľávnym poľiadkom Slovenskej republiky. Právne
vzť'aľ:ry touto zmluvou neupravené sa spľavujú ustanoveniami ziíkona o správe majetku štátu,
občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka a d'alších všeobecne záväzných pľávnych
predpisov platných na území SR.

Neoddelite1hou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Zoznam majetku obsahujúci
špecifikáciu prevâdzaného Majetku, podpísaný Poskytovateľom a Pľijímatelbm v zmysle tejto
Zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyľoch oľiginálnych vyhotoveniach, z ktoľých dve vyhotovenia
Zlnluvy obdrží Poskytovateľ a dve vyhotovenia Prijímateľ.

Zmluvné stľany vyhlasujú, že uzatvátajú túto Zmluvu slobodne avážne, že táto Zmluva
nebola uzavretâ v tiesni, pod nátlakom, .mi za inak neýhodných podmienok, že si tuto
Zm|uvu pľečítali a jej obsahu poľozumeli, rta zĺlak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Pľíloha č..1- Zoznalĺĺ. majetku - súhmná špecifikácia pľevádzaného maietku štátu
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieje rezorĺrým vedeckoýskumným pracoviskom pre komplexné skúmanie

psychického vývinu a osobnoslrého ĺozvoja detí v norÍne i patológii. Reďizuje výskumné projekÍy na narodnej i medzinĺíĺ-odnej úrovni.
odporučania a návrhy, vyplývajúce zo zovšeobecnení ĺ".ýsledkov dosiahnuých vedecko _ ýskumnou činnosťou predkladá ústav štátnym

orgánom a ďalším inštituciám, v kompetencii ktoých je starostlivosť o deti.

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

*i***

***
*
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Národný projekţ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom
prostredí

oP \,ZDELÁVANIE - Po 1 Prioritná os : 3 PodpoÍa vzdeláv*" #ť ľ*:ľüf'ţ.'"î.i::'Î?''"?,'':*^, Po 2 opatrenie: 3.2zvyśovanie
s osobitlými tdelávacĺmi potrebami

Modemé vzdelávanie pre vedomostnú spoloćnost'Prąekt je spolufinancovaný zo zdrcjov EÚ
.Ciel': Konvergencia

wdelanostnej úrovne osôb

Výskumný ustav d

a patops

í 5 üii" ÍÜ15

yc

V Kolaľove dňa: 3. 1z.ŻO15

z,in łoľÁ Šxor"ł ľnłľnśľĺ n{xÓmľo u
Zapľiiímateľa: 'ţffiľâ#ffiffiľHffiľ

v. PALľoucnÁ ą'{ó 03 xoĺJnovo
/t lüo:03?Üóll?4

flrÄ hdľ.ldiľB'gt'"'í,"""'ţl'"""

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieje rezorÍrým vedeckoýskumným pracoviskom pĺe komplexné skúmanie
psychického vývinu a osobnostrého rozvoja detí v noÍme i patológii. Realizuje ýškumne pĺoiikty na nłođne; i mđĺzinrĺrodnej úrovni.

odporuěania a návrĘ, vyplýajúce zo zovšeobecnení ĺýsledkov dosiahnuýcĹ vedecko - vĺ.ýskumnou ěinnosťo-u predkladá ústav štátrym
orgánom a ďalším inštituciám' v kompetencii ktoých je starostlivosť o deti.
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Národn projekt: Komplexn poradensk1i systém prevencie a ovplyv ovania sociálno - patologick ch javov v školskom prostredí

Kld ITMS poektu: 26 130 230 025

.Ciel': Konvergencia

Pľíloha č' 1 k zmluve o bezod štátu č. s1

štátnym oľgánom a d'alším inštitriciám, v kompetencii ktoqch je starostlivost' o deti.

Celková
s

*
*
*
****

48,625 .

6.316

39,942 .

6,316

22,576 .

6,316

LL4,8L2 .

25,L54
153,843

203.537 .

203,537

106.093

106,093

106,093

20L,476 .

20r,476 .

262.465 .

13s,311

153,843

20I,476 .

135,311

Celková cena
bez DPH

40,52r
5,263

33,28s

5,263

18,813

5,263

95,677

20,962

L39,857

185,034

18s,034

96,448

96,448

96,448

183,160

L83,160

238,60s

L23,OIO

139.8s7

183,160

r23,OLO

Počet

1

1

1

Ĺ

L

Ĺ

I

T

T

I

L

I

t
1

L

T

L

1

I

t
1

Jednotková
cena s DPH

48,625

6.316

39,942

6,316

22.576 .

6,316

LI ,8t2

25,L54

153,843

203,s37

203,537

106,093

106,093

106.093

207,476

20L,476

262,465

135,311

1s3,843

207,476 ę'

135,3 11

Sadzba
DPH

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

ro%

ro%

ro%

LO%

ro%

ro%

Ţo%

ro%

70%

n%

L0%

ßy
ß%

40,52L

5.263

33,285

5,263

18,813

5,263

95,677

20,962

139.857

185.034

185,034

96.448

96,448

96,448

183,160

183.160

238,605

r23,0r0

139,857

183,160

123,010

Test

eLea rnins

Test

eLearning

Test

eLearnins

Test

eLearnins

Metodika

Metodika

Metodika

Metodika

Metodika

Metodika

Metodika

Metodika

Metodika

Metodike

Metodika

Metodika

Metodika

Popis

foriem učeniaMet da merania

foriem učeniaMet da merania

Metoda merania technického talentu vo vzťahu k činnosti
Metoda merania technického talentu Vo vzťahu k činnosti

ntaMet da merania zákonitostía

Met da merania zákonitostíata

Diagnostickti nástroj ke zjišťování potenciálu jednotlivce, definování jeho zájmli, schopností,
intelektového potenciálu, zručností, praktické p ipravenosti pro život, osobních vlastností,
studijních p edpokladri a p edpoklad pro profesní uplatnění na trhu

í potenciálu jednotlivce, definování jeho zájmri, schopností,
intelektového potenciálu, zručností, praktické p ipravenosti pro život, osobních Vlastností,
studijních p edpoklacri a p edpokladr1 pro profesní uplatnění na trhu

Diagnostickr' nástroj ke zjišťován

lSBN : 978-80-8140-09-4Manažment

Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie lSBN : 978-80-814o-o98_8

Poíuchy učenia, intelektu a d'alšie poruchy podľa MKCH 1'o, |SBN :978_80_814o-og7-I

Vzťah učiteľ a žiak a motivácia k učeniu |SBN : 978-80-81 40-06Ĺ-2

Nástrahy dnešnej doby lSBN : 978-80-8140-104-6

Sila osobnosti ISBN : 978-80-8140-103-9

čo robiť, ked'... |SBN : 978-80_8140_063_6

Sociálne vzťahy a problémy na školách |SBN :978_80-8140_100-8

osti ISBN : 978-80-8140-064-3Vzdelávanie detí s norucha

l. ISBN : 978-80-8140-101-5a voľba

Pomoc v praxi ISBN : 978-80-8140-095-7

Poradenstvo v škole lSBN : 978_80-8140_099-5

a voľba ll. ISBN : 978-80-8140-102-2

s1etku na základné šnéhoZOZNAM m
Dodávateľ

DAP Services, a.s.

DAP Services, a.s.

DAP Services, a.s.

DAP Services, a.s.

DAP Services, a.s.

DAP Services, a.s.

Republikové centrum vzdelávání,
s.r,.o.

Republikové centrum vzdelává ní,
s.Í..o.

DrJosef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dľ. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. losef Raabe Slovensko, s.r.o.

s. r.o.DÍ. Josef Raabe


