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Zmluva o vzájomnej spolupráci 

 

Zmluvné strany: 

 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie 

 
Sídlo:    Vysoká 18, 811 06 Bratislava 
Zastúpený:   Mgr. Juraj Hipš, riaditeľ 
IČO:    35998407 
DIČ:    2021542534 
IČ DPH:   SK2021542534 
 
ďalej ako „CEEV Živica“ 
 
a 

 
Základná škola 
 
Sídlo:     Biskupická 21 
Zastúpený:    Mgr. Iveta Horváthová, riaditeľka školy 
IČO:     31748201 
DIČ:     2020918900 
Číslo účtu:    SK98 1100 0000 0026 2770 5169 
Názov banky, adresa:  Tatra Banka, a.s. Bratislava 
 
ďalej ako „Škola“ 

  

V rámci projektu Tajný život mesta uzatvára občianske združenie CEEV Živica 
a Škola túto dohodu o vzájomnej spolupráci. 

 

 

Článok 1 
Občianske združenie CEEV Živica ako vzdelávacia organizácia uskutoční pre 

školu tieto činnosti: 

 

1.1  Bezplatný 3 - dňový kurz pre učiteľov vo Vzdelávacom centre Zaježová 
v termíne 30.1. – 1.2. 2017 alebo 1.2. – 3.2.2017, zameraný na bádateľsky 
orientované vyučovanie, spoznanie mobilnej aplikácie a získanie odborných 
vedomostí v oblasti mestskej biodiverzity a jej ochrany. Zdarma je ubytovanie, 
strava vo forme plnej penzie, program počas kurzu a cestovné náklady na miesto 
a z miesta konania kurzu na úrovni dopravného prostriedku 2. triedy. 
 

1.2  Bezplatný 1- dňový kurz pre 1 učiteľa a 4 žiakov v rôznych mestách Slovenska 
zameraný na predstavenie mobilnej aplikácie a práce s ňou. 1 – dňový kurz sa 
bude konať v marci 2017, presné miesto konania ešte upresníme vzhľadom na 
lokalizáciu škôl prihlásených do projektu. Zdarma je program počas kurzu, 
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občerstvenie a cestovné náklady na miesto a z miesta konania kurzu na úrovni 
dopravného prostriedku 2. triedy. 
 

1.3  Poskytne vašej škole 4 tablety pre používanie aplikácie. Tablety sú majetkom 
CEEV Živica a budú vám zapožičané na celé obdobie trvania projektu, na ktoré 
sa viaže táto zmluva. V prípade splnenia všetkých podmienok definovaných v 
Článku 2. tejto zmluvy, po ukončení projektu sa tablety stanú vlastníctvom vašej 
školy. 

 
1.4  Odbornú pomoc a konzultácie počas celého trvania projektu Tajný život mesta 

vrátane technickej podpory pri napĺňaní aplikácie. 
 

1.5  Poskytne pre 3 výherné školské tímy s najoriginálnejšou informačnou kampaňou 
o biodiverzite zdarma 3 - dňový zážitkový kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová 
so zameraním na zážitkové vzdelávanie v environmentálnej výchove. 

 
1.6  Propagáciu vašej školy prostredníctvom webovej stránky projektu a 

uverejnených mediálnych výstupov. 
 

1.7  Zabezpečí projektový manažment zahŕňajúci plynulú prevádzku projektu ako 
i časový rámec jednotlivých aktivít počas obdobia trvania projektu.  

 

Článok 2 

 Škola uskutoční tieto činnosti: 

 

2.1  Súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte. Podpisom tejto zmluvy 
vyjadruje vedenie školy súhlas s účasťou školy na projekte. 
 

2.2  Vytvorenie realizačného tímu školy v zostave 1 pedagóg + 4 žiaci. Zloženie 
realizačného tímu školy by malo byť nemenné počas doby trvania projektu (január 
– júl 2017). Zmena členov realizačného tímu môže nastať len z relevantného 
dôvodu a musí byť vopred nahlásená.  
 

2.3  Aktívnu účasť realizačného tímu (1 učiteľ + 4 žiaci) na všetkých akciách 
projektu (3 - dňový kurz pre učiteľov, 1 – dňový kurz pre žiakov) a vykonanie 
všetkých úloh nevyhnutných pre realizáciu projektu. 
 

2.4  Pedagóg zapojený do projektu prenesie poznatky o bádateľskej metodike 

vyučovania získanej na 3 - dňovom kurze na min. 2 kolegov v rámci vlastnej 

školy (napr. prostredníctvom spoločného kurzu, vzdelávania a pod.) a zapojení 4 

žiaci prenesú poznatky o mobilnej aplikácii na min. 50 svojich spolužiakov. 

2.5  Naplnenie mobilnej aplikácie prostredníctvom získaných tabletov alebo „smart“ 
telefónov čo najväčším množstvom originálnych údajov v čo najlepšej kvalite, t. j. 
fotiek rastlín. 
 

2.6  Efektívne využívanie poskytnutých tabletov pre potreby projektu a patričná 
starostlivosť o ne. Za mechanické poškodenia tabletov spôsobené nešetrným 
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zaobchádzaním nesie zodpovednosť škola a bude znášať aj náklady na ich 
prípadnú opravu. 
 

2.7  Vytvorenie nápaditej informačnej kampane o biodiverzite žiakmi a propagácia 

kampane na webovej stránke projektu. Cieľom kampane je prezentovanie lokálnej 

biodiverzity ako aj mobilnej aplikácie verejnosti v danej obci/meste a zapojenie čo 

najväčšieho počtu členov školskej komunity.  

2.8  Poskytne fotografie z akcií v rámci projektu (v prípade potreby so súhlasom 

rodičov detí), ktoré CEEV Živica bude môcť zverejňovať na svojich web stránkach 

a facebook stránkach. 

2.9  Spoluprácu počas celého trvania projektu, t.j. od 1. januára 2017 do 31. júla 
2017 (7 mesiacov). Projekt bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku, zmluva o 
spolupráci však bude spísaná na každý rok zvlášť. 

 

Článok 3 
Organizačné zabezpečenie 

3.1 

CEEV Živica poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich zo Zmluvy 
o vzájomnej spolupráci Ivanu Poláčkovú. Kontakt: polackova@zivica.sk  Tel: 00421 
905 654 241.  

 

3.2 

Škola poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o vzájomnej 
spolupráci v zastúpení:  

Mgr. Daniela Kališová, kontakt: danka.kalisova@gmail.com, tel. 0904 979 728 

 
3.3 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. januára 2017 do 31. júla 2017. 

 

V Bratislave, dňa 1.1.2017    V Bratislave, dňa 2.12.2016 

 

............................................................   ............................................................ 
Juraj Hipš, riaditeľ CEEV Živica   Iveta Horváthová, riaditeľka školy 
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