
ZMLUVA 

O SPOLUPRÁCI A ZABEZPEČENÍ OVEROVANIA AKTIVÍT 

PRIPRAVENÝCH V RÁMCI PROJEKTU APVV- 14-0070 

(ďalej len „zmluva") 

Zmluvné strany: 
Názov organizácie: Trnavská univerzita v Trnave 
Sídlo: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 
Zastúpená: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej 

univerzity v Trnave 
týka sa súčasti: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 
Sídlo fakulty: Priemyselná č.4 , 917 00 Trnava 
IČO: 31825249 

(ďalej len „PdF TU") 

a 

Názov organizácie: M l a d n i í d n / ^ Ó o ť ? fabnets 
Sídlo: ' ^ ^ * , / ) ' } í).-. / 
Zastúpená: / n q , "//fl/yi/ĽQs f/ewCi'éčC**- ' G ^ o f y -
IČO: ^ 
Telefón: 
Číslo účtu(IBAN): Y Ô o t W 

(ďalej len „organizácia") 

uzatvárajú v zmysle § 37 ods.2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") túto zmluvu: 

Článok I , 
Predmet dohody 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri experimentálnom overovaní 
prírodovedných vyučovacích aktivít. Organizácia postupne v priebehu školského roka zaradí 
pripravené prírodovedné aktivity do vyučovania vo svojich triedach. Vyučovanie bude vedené 
vlastnými učiteľmi. Organizácia umožní podrobné sledovanie realizácie aktivít pracovníkmi 
a študentmi PdF TU, vrátane aplikácie dotazníkov a testov. O problémoch, didaktických 
a technických nedostatkoch overovaných aktivít podajú organizácie správu zainteresovaným 
pracovníkom výskumu na PdF TU (prípadne Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej len 
„UK"). 

2. Experimentálne overovanie prírodovedných vyučovacích aktivít je súčasťou riešenia jednej z etáp 
výskumnej úlohy aplikovaného výskumu podporovaného agentúrou APVV pod číslom APVV-14-
0070. 
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Článok II. v y t 
Termín realizácie 

Experimentálne overovanie prírodovedných vyučovacích aktivít sa bude realizovať v školskom roku 
2017/2018 a v školskom roku 2018/2019. 



Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Práva a povinnosti PdF TU: 
1. PdF TU (UK) včas (minimálne dva týždne pred plánovanou realizáciou) dodá rozpracované 

aktivity pre žiakov. 
2. PdF TU (UK) poskytne učiteľom organizácie metodickú pomoc vo forme metodických textov, 

a tiež priamymi konzultáciami so zainteresovanými výskumnými pracovníkmi. Zaistí dodanie 
ťažko dostupných, originálnych pomôcok. 

3. Zoznam overovaných aktivít predloží zodpovedný riešiteľ úlohy prof. Ľubomír Held, CSc. 
4. PdF TU poskytne organizácii odmenu 1000 € (v dvoch splátkach) určenú na zabezpečenie 
zainteresovaných učiteľov, prípadne nevyhnutných pomôcok. Prvú odmenu vo výške od 300 do 500 € 
po podpise zmluvy, v závislosti od finančných prostriedkov daného roku, druhú po realizácii úloh, 
najneskôr však do 30.06.2019. 

Práva a povinnosti organizácie: 
1. Organizácia začlení aktivity dodané na overenie do svojich školských vzdelávacích programov. 
2. Organizácia oznámi zodpovedným pracovníkom výskumu na PdF TU (UK) predpokladané 

termíny, kedy príde k realizácii príslušných aktivít priamo v triedach. 
3. Vyučovanie bude vedené vlastnými učiteľmi. Organizácia umožní podrobné sledovanie realizácie 

aktivít pracovníkmi a študentmi PdF TU, vrátane aplikácie dotazníkov a testov. 
4. O problémoch, didaktických a technických nedostatkoch overovaných aktivít podá organizácia 

správu zainteresovaným pracovníkom výskumu na PdF TU (prípadne UK). 

1 .Táto zmluva sa uzatvára na dobu, ktorá začína podpisom zmluvy obomi zmluvnými stranami 
a končí sa najneskôr 30.06.2019. 
2.Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán v písomnej forme 
3. Zmeny a doplnenia v zmluve možno vykonať písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným 
oboma zmluvnými stranami, na základe písomného návrhu jednej zo zmluvných strán. 
4. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v SR, ktoré majú vzťah k záväzkom zmluvných strán. 
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
rovnopise zmluvy. 
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
7. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne prejavenej vôle, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodnýah podmienok, prečítali 
š i ju a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

Článok IV. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

V Trnave, dňa V 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA 
Homopotočná 23 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Fándlyho 11 

01 P E Z I N O K * 

prof. doc. JUDr. Marek Smíd, PhD. riaditeľ 
rektor 


