
Číslo zmluvy, i 6V -0ł2
Zmluva o spolupráci na projekte,,EDUCATE Slovakia,,

uzatvorená podl'a 5 51 zákona č,. 40/1964 občionskeho zlźkonníka v znení neskorších predpisov
(d|al ej len,,oZ") medzi nasledovnými zmluv ný mi stranami:

t. AIESEC Comenius UniversitySídlo: odbojárov Io,82o 05 Bratislava7'astúpený: Bc. Jana oravcováICO: 3OBt4t46DlČ: 2o2o89o773
lČ opH: nie je platca DPHRegistrácia: MV sR pod registračným číslom Ws/1-9oo /90-14626
Bankové spojenie: Tatra banka,a.s
Císlo účtu: sKo4 11oo oooo oo2ó 6900 oo52

(dlalej iba,,sprostred kovatel')

a
2. Obec Mlloslavov
Sídlo: Miloslavov 181, 9oo 42 Miloslavov
Zastúpený: Milan Badänský
lČo: oo 30 49 48
DlČ: 2020ő62182
lČ opH: Nie je platca DPH
Bankové spojenie: VÚB a' s.
Číslo účtu: sK58 o2oo oooo oo28 4557 4758

(dblej iba,,Záujemca")

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci
(ďalejiba ,,Zmluvo")

Článok l.
Predmet plnenia

Predmetom Zmluvy je spolupráca na vzdelávacom projekte EDUCATE sLoVAKlA (d'alej iba
,,Projekt") medzi Sprostredkovatel'om a Záujemcom, v termín e od 12.2.2o18 do 76.2.20!8.
V rámci Projektu Sprostredkovatel'zabezpečí príchod dvoch zahraničných dvojíc k Záujemcovi
za účelom vedenia interaktívnych prednášok zameraných na zlepšenie medzikuttúrneho
porozumenia a globálneho zmýšlänia v anglickom jazyku.
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^ Článok lt.

Povinnosti Sprostredkovatel'a

Sp rostred kovatel' sa zaväzuje:
t. Zabezpečit všetky náležitosti spojené s prípravou a príchodom dvoch zahraničných dvojíc

a koordĺnovať ich pôsobenie počas Projektu pričom:

7.7 Zahraničná dvojica sa skladá z 2 vysokoškolských študentov alebo absolventov
z rôznych krajín sveta, ktorí budú spoločne pôsobiť a pracovať na Projekte. Zahranićná
dvojica sa bude v rámci projektu po dobu jedného týŽdńa venovať aktĺvitám vopred
dohodnutým so Záujemcom.

t.2 Pod náleŽitosťamĺ spojenými s prípravou a príchodom zahraničnej dvojice sa rozumejú:
t.z.I Výber členov Zahraničnej dvojice podl'a štandardov Medzinárodného

uýmenného programu AlEsEc lnternational.
I.2.2 Zabezpečenie víz a dokumentácĺe potrebnej na udelenĺe prechodného pobytu

na území Slovenskej republiky.
1.3 Pod koordináciou Zahranĺčnej dvojice v rámci Projektu sa rozumĺe:

7.3.t lnformovanĺe Zahraničnej dvojice o všetkých poŽiadavkách Záujemcu,
o ktoých bude ĺnformovať Sprostredkovatel'a aspoň 14 (slovom štrnĺisť) dní
pred začiatkom Projektu. Požiadavky Záujemcu nemôžu byť V rozpore
s konceptom Projektu.

7.3.2 Zabezpeć'enĺe prípravy Zahraničnej dvojĺce a jej zručností na pôsobenie u
Záujemcu v predmete jeho dohodnutých aktivít.

1.3.3 Kontrola pripravenosti prednášok a aktivít Zahraničnej dvojice pre pôsobenie
u Záujemcu.

!.3.4 Asistencĺa Zahraničnej dvojici s prípravou aktivít pre Projekt.

2. Podporiť Záujemcu pri tvorbe týždňového programu Projektu. Pod programom sa rozumĺe
presný týŽdňoW rozpis aktivít Zahranĺčnej dvojice u Záujemcu zahŕňajúci časoý
harmonogram, popis moŽných priestorov a technického vybavenia k využitiu, mnoŽstvo
a vek Žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať aktivít Projektu.

3. Určiť osobu zodpovednú za komunikáciu zo Záujemcom.
4. Vytvoriť záverečnú hodnotiacu správu celého projektu a zaslatju Záujemcovi do ó0 dní

od ukončenia Projektu. Pod záverečnou hodnotiacou správou sa rozumie správa
zaznamenávajúca súhrnné hodnotenie pôsobenĺa zahraničnej dvojice na všetkých školách
zapojených do Projektu.

Článok !!l.
Povinnosti Záujemcu

Záujemca sa zaväzuje:
L Zaplatlt Sprostredkovatelbvi za sluŽby poskytnuté podlä článku ll. tejto zmluvy sumu V

celkovej ýške 150 EUR (slovom stoptiťdesiat eur) za kaźdú Zahraničnú dvojicu.
2. V prípade, že Sprostredkovatel' poskytne Záujemcovi 2 a viac zahraničných dvojíc,

Záujemca má nárok na zlävu vo ýške 2oo/o (slovom dvadsať percent) z celkovej sumy.
3. Uhradiť danú sumu bankorným prevodom na účet sprostredkovatel'a na základe faktúry so

splatnosťou do Ĺ4 (slovom štrnósť) dní odo dňa jej doručenia Záujemcovi. Faktúra bude
Sprostredkovatelbm vystavená do 10 dní od podpisu zmluvy.

4. V prípade, te Záujemca poskytne pre zahranĺčnú dvojicu ubytovanie v podobe hosťovskej
rodiny alebo študenského domova, celková suma za jednu zahraničnú dvojĺcu je 10o EUR
(slovom jednosto eur), zláva 2oo/o z 2. bodu sa v tomto prípade neuplatňuje.
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^5' V prípade, že sa Záujemcovi nepodarí zabezpečiť ubytovanie pre zahraničnú dvojicu do 30 (

slovom tridsat) dní od podpisu zmluvy, najneskôr však do 30. 11. 2o!7, je Záujemca
povĺnný uhradiťdoplatkovú faktúru vsúlade sbodmi !.,2. a3., ktorú mu Spiostredkoval'
vystavído 5 dní.

6. Poskytovať Sprostredkovatelbvi náležitú a plnú spoluprácu pri plnení jeho záväzkov voči
Záujemcovi; Sprostredkovatel' nezodpovedá za nesplnenie svojich záväzkov z dôvodu
nedostatočnej spolupráce zo strany Záujemcu.

7. Určiť osobu zodpovednú za komunikáciu so Sprostredkovatelbm, za tvorbu obsahu
týŽdenného programu (rozvrhu) prebiehajúceho u Záujemcu v rámci Projektu, za
starostlivosť o kaŽdú zahraničnú dvojicu počas doby trvania Projektu u ZáĄemcu, za
internú propagáciu Projektu u Záujemcu a za koordináciu realizácie programu.

8. S pomocou Sprostredkovatel'a vytvoriť konečnú podobu týŽdňového p'ogr.'u (rozvrhu)
najneskôr do 10. t2. 2oĹ7 a odoslať ho na elektronickú adresu osoby zodpovednej za
komunikáciu so Záujemcom a o akýchkolVek zmenách zodpovednú osobu čo najśkôr
informovat'.

9. Vyfuorĺť tÝždennÝ program projektu (rozvrh) tak, aby zahraničná dvojica absolvovala 2o
vyučovacích hodín počas 5 pracovných dní v'ýučbou 4 vybraných tried (v každej triede 1
vyučovacĺa hodĺna denne). Týźdenný program (rozvrh) musí byť vytvorený pre zahraníčnú
dvojicu tak, aby zahraničná dvojica na Proje.kte pracovala spotočne.

9.I.v prípade, Ževtýždni realizácie projektu nie je 5 pracovných dní,Záujemca je povinný
vytvorĺť týŽdenný program projektu (rozvrh) tak, aby zahraničná dvojica absolvovata 20
vyučovacích hodín počas 4 pracovných dnívýučbou 4 vybraných tried.

10. V prípade, že realizácia projektu je v dátumoch 15. ot.2ot8 - t9. 07.2018 alebo t2. 02.
2oI8 - 76. 02.2ot8,Záujemcaje povinný poskytnúť priestor na sebarozvoj,

11. Umiestniť základné informácĺe o Sprostredkovatelbvi, o Projekte a odkazy na webové
stránky Sprostredkovatel'a na webových stránkach Záujemcu, na informačné tabule a
školské nástenky za účelom informovanía študentov, pedagógov a partnerov školy.

12. V čase pôsobenia zahraničnej dvojice u Záujemcu poskytnúť priestor, ktoý je moŽné
uzamknút, na odloŽenie pomôcok a osobných vecí zahraničnej dvojice, prezentačné
priestory a technĺckú podporu (mĺnĺmálne 1 projektor a počítač na prezentačné účely,
prístup na ĺnternet) pre aktivity zahranĺčnej dvojice.

13. Poskytnúť každému členovi zahraničnej dvojĺce stravovanie vo vlastnom stravovacom
zariadení počas celej doby pôsobenia zahraničnej dvojice u Záujemcu (minĺmálne jedno
teplé jedlo denne). Pokial' Záujemca nedisponuje vlastným stravovacím zariadením,
zabezpečí stravu ĺným spÔsobom (donáška jedla a pod.), resp. poskytne členom zahraničnej
dvojice stravné mĺnĺmálne vo výške 3,80 EUR (slovom tri eurá a osemdesiať centov) za
každÝ pracovný deň pôsobenia u Záujemcu.

74.Zaistit pĺtný režim pre členov zahraničnej dvojice počas doby pôsobenia u Záujemcu.

150,- EUR

1OO,- EUR

2OO,- EUR
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15' Vyhotoviť a poskytnúť Sprostredkovatelbvi fotografickú dokumentáciu z pôsobenia
zahraničnej dvojice u Záujemcu za účelom jej pouřitia v propagačných materiáloch a v
záverečnej hodnotiacej správe.

1ó. Rozdistribuovať a zabezpečiť vyplnenĺe dotazníkov o Projekte od vedenia, pedagógov
a študentov Záujemcu a vyplnené ich odovzdať Sprostredkovatelbvi v dvoch kolách -
V prvom kole najmenej7 dní pred začĺatkom Projektu, v druhom kole najneskôr do 7 dní od
ukončenia Projektu.

17. Poslat hodnotiacu správu Sprostredkovatelbvi najneskôr do :rŁdní od ukončenia Projektu.
18. Umožnĺť Sprostredkovatelbvi oslovenie kontaktn'ých osôb na škole za účelom poskytnutia

referencií.
19. UmoŽniť Sprostredkovatelbvi komunikáciu s pedagógmi a rodičmi na rodičovských

združeniach za účelom oboznámenia ich o projekte a o-možnostiach ubytovania stáŽistovpo dobu jedného a viac ýŽdňov.

ČHnok lV.
Ďatšie ustanovenia

7' obe zmluvné strany majú oprávnenie vykonať kontrolu plnenia záväzkov vyplrĄĺajúcich z
_ tejto zmluvy a druhá strana je povinná v tejto súvislosti spolupracovať.
?' Táto Zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpisu oboma zmluvnýmĺ stranami.3' Všetky dohodnuté zmeny tejto zmlúvy' musia byt akceptované oboma zmluvnými

stranami prostredníctvom písomného dodatku k tejto zmluve, ktoý sa stáva jej
neoddelitelhou súčastbu po podpise oboma zmluvnými stranami.4' Každá zo zmluvných strán môže od Zmtuvy odstúpiť v prípade neplnenia záväzkov druhej
zmluvnej strany, .vyplývajúcich z tejto Zmtuvy. Druhá zmluvná strana musí byt o tejto
skutočnostĺ bezodkladne písomne informovaná'

5' Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzt'ah písomnou dohodou alebo ktorákolVek zo
zmluvných strán ho môŽe ukončiť Wpovedbu.

5.1. Výpoved' musí mať písomnú formu a musí byt doručená druhej strane, ĺnak je
neplatná.

5.2. Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany rovnaká a trvá jeden mesiac.
Výpovedná lehota začne plynúť prvym dňom nasledujúceho kalendárne-ho mesĺaca po
doručení ýpovede druhej zmluvnej strane.

6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom kaŽdej zmluvnej strane bude
poskytnuý jeden z rovnopisov.

v'3rÍ lTt5lí/ilv r dňa Ą. lŮ ?0Ął v ľ|ĺlosląwwdňa q,ĺ0'Zł/ł


