
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl

č. 21281p.~1)

uzatvorená pod/'a § 51 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

1) Slovenský tenisový zväz
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
zapísaná: Register občianskych združení Min.vnútra SR
číslo zápisu: VVS/1- 900/90-36
IČO: 30811384
IČ DPH: SK2020888584
Štatutárny zástupca: RNDr. Tibor Macko, prezident, Ing. Igor Moška, generálny sekretár
Kontaktná osoba pre projekt : Mgr. Rudolf Horváth, tel.: 02/49209894, rudolf.horvbth@stz.sk
(ďalej len "STZ")

a

2) Základná Škola Štítnik

zapísaná:
číslo zápisu:
IČO: 35543604
IČ DPH:
O/Č: 2021644350
Štatutárny zástupca: Mgr. Jarmila Motúzová
Kontaktná osoba pre projekt: Mgr. Alica Spišáková, č.t. 0902885481, alicaspisakova@gmail.com
(ďalej len "Škola")

čl. I Predmet zmluvy

1) Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri organizovaní a financovaní projektu Tenis
do škôl (ďalej len "projekt") v období 14.5.-30.6.2012 a 10.9 - 10.10.2012 v priestoroch Školy a pre žiakov
Školy.

2) Projekt je organizovaný v zmysle výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej len "MŠVVŠ") č. 2012-04. na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2012
v oblasti Zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov pre projekt "Športové poukazy - pilotný projekt
pre športové zväzy". (Výzva je zverejnená na: http://www.minedu.sk/datalUSERDATA/SKSport!2012-04- .
Vyzva-PoukazyZvazy.pdf ).

3) Škola užje aktívne zapojená do projektu Tenis do škôl na základe zmluvy z r. 2009 až 2012, na základe
ktorej Škola obdržala základný tenisový balíček ( 60ks plastových rakiet, 120ks penových lôpt, 2ks rakety pre
učitelov, 25ks detských rakiet, 60ks mäkkých lôpt, metodický materiál), ktorý bol určený pre výuku tenisu
v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov 1.-4. ročníka ZŠ pre projekt Tenis do škôl.

4) Do projektu sa môžu zapojiť aj nové školy, ktoré momentálne nie sú zapojené v projekte.
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čl. 1/ Záväzky Školy

1) Škola sa zaväzuje zorganizovať pre žiakov školy pohybové aktivity - tenisové krúžky v období 14.5.-
30.6.2012 a 10.9 - 9.10.2012 v nasledovnom rozsahu:

a) Počet tenisových krúžkov na Škole: 1 a viac

b) Počet hodín týždenne na 1 krúžok: 2 hodiny týždenne

c) Minimálny počet žiakov na 1 krúžok: 10 žiakov

d) Počet týždňov trvania projektu: 11 týždňov a 2 dni

e) Celkový minimálny počet zapojených žiakov do projektu: 10 žiakov

2) Škola sa zaväzuje organizačne zabezpečiť organizáciu tenisových krúžkov vo svojich priestoroch, a to najmä
v nasledovnom rozsahu:

a) poskytnúť vhodný priestor na organizáciu krúžku (t.j. telocvičňa, resp. vonkajšiu spevnenú plochu,
tenisový kurt v prípade pekného počasia),

b) zabezpečiť inštruktora (vyučujúceho, trénera)

3) Škola sa zaväzuje zabezpečiť týždennú aktualizáciu Výkazu o pilotnom projekte (viď Príloha č.1, zverejnený
na : http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=9123 ) a jeho zasielanie 1x týždenne (vždy najneskôr
v utorok s údajmi za predchádzajúci kalendárny týždeň a všetky týždne od začatia projektu) emailom
v požadovanom formáte a štruktúre na adresu tenisdoskol@stz.sk . Za pravdivosť a úplnosť údajov
uvedených vo Výkaze je zodpovedná Škola.

5) Škola je povinná obvyklým spôsobom uvádzať (napr. web stránka Školy, nástenka, školský časopis, a pod.),
že je zapojená do programu Tenis do škôl- Športové poukazy - pilotný projekt pre športové Zväzy, ktorý je
financovaný z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Slovenského
tenisového zväzu.

6) Po skončení projektu je Škola povinná používať dodaný materiál (Čl. III, bod 2) na výuku tenisu na hodinách
telesnej výchovy, resp. pri výuke tenisu formou krúžkov. Ak je celkový počet uskutočnených hodín po
skončení projektu nižší ako 50% z pôvodne dohodnutého rozsahu (Čl. II, bod 1), je STZ oprávnený písomne
požiadať Školu o vrátenie všetkého dodaného materiálu a Škola ho je povinná do 14 dní od doručenia
písomnej výzvy na svoje náklady vrátiť na adresu STZ.

7) Po skončení projektu v termíne najneskôr do 20.10 ..2012 je Škola povinná písomne zaslať STZ
vyhodnotenie programu Tenis do škôl a kompletný vyplnený Výkaz podpísaný štatutárnym zástupcom Školy
a osobou zodpovednou za projekt.

8) V prípade, že Škola nie je schopná po podpise tejto zmluvy z akýchkol'vek dôvodov pokračovať v realizácii
projektu v zmluvne dohodnutom rozsahu, je povinná bezodkladne o tom informovať STZ.

9) Škola je povinná v súvislosti so zasielanim všetkých dokumentova údajov podla tejto zmluvy zabezpečiť si
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov dotknutých osôb podla osobitného predpisu, ktorý je
povinná na žiadosť STZ alebo MŠVVŠ kedykoľvek preukázať. Škola týmto písomne vyhlasuje, že disponuje
písomným súhlasom dotknutých osôb a vie preukázať, že písomný súhlas dotknutých osôb bol daný.

čl.II/Záväzky STZ

1) STZ sa zaväzuje poskytnúť Škole metodický materiál (brožúru) : "Tenis v základnom učive TV na prvom
stupni základných škôl l, Tenis v základnom učive TV na prvom stupni základných škôl II, Tenis Súbor
cvičení".
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2) STZ sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť novej škole nasledovné dodatočné materiálne vybavenie: 60ks
plastových rakiet, 120ks penových lôpt, 2ks rakety pre učiteľov, 25ks detských rakiet, 60ks mäkkých lôpt, 3x
metodický materiál. STZ zašle Skole materiál na svoje náklady v termíne najneskôr do 25.5.2012.

3) Škole, ktorá je už zapojená do projektu, STZ bezodplatne poskytne pomernú časť z materiálneho vybavenia
na základe počtu vytvorených krúžkov. STZ zašle škole materiál na svoje náklady v termíne do 25.5.2012.

4) STZ uhradí Škole náklady súvisiace s projektom v zmysle Čl. IV. Zmluvy.

5) STZ sa zaväzuje poskytnúť Škole metodické usmernenie pri výuke tenisu koordináíorom projektu.

čl. IV Zmluvná odmena a financovanie projektu

1) STZ uhradí Škole zmluvnú odmenu - príspevok na náklady na projekt v nasledovnej výške:
a) osobné náklady inštruktorov vo výške 9,00 EUR brutto za každú zorganizovanú hodinu v rámci projektu,
b) prenájom priestorov a režijné náklady Školy súvisiace s projektom vo výške 1/3 príspevku podla bodu

a), (t.j. 3,00 EUR za každú zorganizovanú hodinu v rámci projektu).
Uvedené sumy sú konečné (vrátane sadzby DPH v prípade Školy ako platcu DPH) a zahŕňajú všetky

náklady Školy súvisiace s projektom.

2) Celková zmluvná odmena - príspevok STZ na náklady na projekt pre Školu podl'a rozsahu uvedeného v Čl.
II, bode 1) bude maximálne v nasledovnej výške:
a) osobné náklady inštruktorov:
b) prenájom priestorov a režijné náklady:

9,00 EUR x 22 hodín x počet krúžkov na škole
3,00 EUR x 22 hodín x počet krúžkov na škole

3) Celková zmluvná odmena - príspevok STZ na náklady na projekt pre Školu bude po skončený projektu
vypočítaná na základe skutočného počtu hodín, uskutočnených v rámci projektu. Škola nemá nárok na
príspevok za hodinu, ktorá sa z akýchkol'vek dôvodov neuskutočnila.

4) Celková zmluvná odmena - príspevok STZ na náklady na projekt pre Školu uvedená v Čl. IV, bode 3) môže
byť na základe rozhodnutia STZ alikvotne znižená v prípade, že celkový počet zapojených žiakov do
projektu bude nižší ako minimálny počet žiakov podla Čl. II, bodu 1le). Za žiaka zapojeného do projektu sa
považuje každý žiak, ktorý sa zúčastnil na pohybovej aktivite (tenisovom krúžku) pod vedením inštruktora
minimálne dve hodiny do týždňa počas minimálne 10 týždňov v období od 14. mája 2012 do 30. júna 2012
a od 10. Septembra 2012 do 9.októbra 2012.

5) Celková zmluvná odmena - príspevok STZ na náklady na projekt pre Školu je splatná na bankový účet Školy
uvedený v záhlaví zmluvy nasledovne:
a) 1.zálohová platba vo výške 1/3 sumy podl'a Čl. IV, bodu 2) so splatnosťou do 31.5.2012,
b) 2.zálohová platba vo výške 1/3 sumy podl'a Čl. IV, bodu 2) so splatnosťou do 30.6.2012,
c) Po skončení projektu a riadnom splnení povinností podl'a Čl. II, bodu 6) vystaví Škola faktúru na celkovú

zmluvnú odmenu - príspevok na projekt, vypočítaný podl'a bodov 1) až 4) tohto článku. Z faktúry budú
odpočítané zálohové platby, ktoré STZ uhradil Škole. Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní od jej
doručenia STZ.

d) V prípade, že celková zmluvná odmena - príspevok na projekt bude nižšia ako výška zálohových platieb,
ktoré STZ uhradil Škole, bude celková suma k úhrade na faktúre záporná a Škola je ju povinná uhradiť
na bankový účet STZ uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 14 dní od vystavenia faktúry.

6) STZ si vyhradzuje právo pozastaviť zálohové platby v zmysle Čl. IV, bodu 5) a) a b) v prípade neplnenia
povinností Školy uvedených v Čl. II, bode 3), resp. v prípade pozastavenia realizácie projektu na Škole.

7) STZ uhrádza príspevok zo zdrojov z dotácie, prijatej na tento účel od MŠVVŠ na základe uzatvorenej zmluvy
o dotácii na projekt. V prípade zmeny zmluvných podmienok financovania projektu zo strany MŠVVŠ po
podpise tejto Zmluvy, je STZ jednostranne oprávnený zmeniť výšku príspevku alebo ustanovenia tejto
zmluvy tak, aby vyhovovali podmienkam stanoveným MŠVVŠ a o tejto zmene bezodkladne informovať STZ.
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čl. V Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po 1.
2) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu určitú

do 31.10.2012. Práva a povinnosti zmluvných strán priamo neupravené vtejto zmluve sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších právnych predpisov platných na území SR.

3) Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu uzavrieť
túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité, preto ju na znak
súhlasu podpisujú. • • \

4) STZ si vyhradzuje právo na základe požiadaviek zo strany MSVVS zverejniť na in~ernete (resp. stanoveným
spôsobom) znenie tejto zmluvy, zverejniť kópie jednotlivých faktúr, resp. zverejnif iné údaje v rozsahu a vo
forme, určenej predpisom MŠVVŠ, resp. určenej zmluvou o poskytnutí dotácie zo tany MŠVVŠ pre STZ.

5) Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou \ormou.

V Štítniku, dňa 15.5.2012 V Bratíslave, dňa .1..f:.[ ..~t?-:....

,~ ..•.Uj'!Á ŠKOLA
'>'·9 32 ŠTíTNIK.

'1\\.: 058/793 1330
''>-'0' 35 543 604

~_W
za školu za STZ
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