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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII PROJEKTU 
uzavretá podľa ust § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými  

zmluvnými stranami 

 

Realizátor: Múzeum mesta Bratislavy 

Sídlo:  Radničná 1, 815 18 Bratislava 
Právna forma:  príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 
IČO:  17 314 852 
E-mail:   mmba@bratislava.sk 
[ďalej len "Realizátor"] 

a 

 

Škola:  Základná škola 

sídlo:  Ivana Bukovčana 3, Devínska Nová Ves 

Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka  

IČO:  31780865 

E-mail:   bukovcana3@gmail.com 

[ďalej len "Škola"] 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Realizátor zabezpečuje realizáciu projektu s názvom Kultúrne mosty cez rieku Morava,  
akronym: CULTURE ACROSS [ďalej len "Projekt"], ktorého súčasťou je projektový balík č. 3 
s názvom Vytvorenie kooperácie základných škôl a rozvíjanie participácie žiakov pri 
interpretovaní kultúrneho dedičstva [ďalej len "PB3"]. 

1.2. Aktivity PB3 sú tematicky zamerané na: 
a) históriu a dejepis, význam múzea – pamiatky, zbierkové predmety a ich ochranu; 
b) život v minulosti a prítomnosti - porovnanie od praveku, staroveku, stredoveku, 

novoveku až po súčasnosť na hrade Devín; 
c) environmentalistiku a geografiu okolia hradu Devín, národnú prírodnú pamiatku 

Devínska hradná skala a jaskyne v devínskom hradnom brale. 

1.3. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 [ďalej len 
"Program"]. 
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1.4. Pred ustanoveniami tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie, od ktorých sa nemožno odchýliť 
dohodou zmluvných strán a ustanovenia Zmluvy o NFP. 

 

2. Predmet a účel zmluvy 

2.1. Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Realizátora a Školy tak, aby Škola mohla 
využívať úžitky z aktivít Projektu a Realizátor mohol naplniť ciele a účel Projektu. 

2.2. Škola sa touto zmluvou zaväzuje, že sa aktívne zapojí do Projektu a bude plniť všetky 
povinnosti potrebné na riadnu realizáciu príslušných aktivít Projektu. 

2.3. Realizátor sa touto zmluvou zaväzuje, že umožní Škole zapojiť sa do Projektu bude jej 
poskytovať potrebnú podporu na vykonávanie príslušných aktivít Projektu. 

2.4. Obidve zmluvné strany sú povinné konať vždy podľa svojich najlepších možností tak, aby 
Projekt mohol byť realizovaný riadne a včas, pričom sú povinné poskytovať si navzájom všetku 
potrebnú súčinnosť. 

2.5. Podrobnejšia úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán je špecifikovaná v ďalších 
článkoch tejto zmluvy. 

 

3. Záväzky Realizátora 

3.1. Realizátor v rámci Projektu zabezpečí lektora a lektorské služby, poskytne Škole učebné 
materiály k danej tematike, zabezpečí dopravu a stravu pre účastníkov PB3 počas aktivít 
Projektu v rozsahu stanovenom rozpočtom Projektu pre PB3. 

3.2. Realizátor je oprávnený jednostranne upraviť rozsah svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy v prípade, ak si to vyžiada zmena príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky 
alebo Európskej únie, zmena Zmluvy o NFP alebo iná zmena podmienok Projektu, pričom je 
povinný o tejto skutočnosti Školu vopred informovať. 

3.3. Realizátor zabezpečí a dodá potrebné dokumenty a informačné tabule (plagáty) za účelom 
propagácie Projektu spĺňajúce povinné náležitosti publicity v zmysle platných riadiacich 
dokumentov Programu. 

3.4. Realizátor zabezpečí bezplatný vstup účastníkov aktivít projektu do priestorov múzea a jeho 
expozitúr. 

 

4. Záväzky Školy 

4.1. V rámci vyučovacieho procesu sa Škola zaväzuje: 
a) vytvoriť v rámci vyučovacieho procesu predmetu Dejepis a Geografia pre 5. ročník 

dostatočný priestor v súlade s cieľmi Projektu, vrátane prípadnej úpravy rámcových 
učebných plánov a vzdelávacích štandardov s cieľom podporiť aktívne vzdelávanie, 
historické vedomie, kultúrne a prírodné hodnoty spoločnosti. 

b) umožniť aplikovať inovatívne zmeny vo formách a metódach vyučovania v súlade so 
zameraním Projektu, 

c) zabezpečiť dostatočný počet žiakov zapojených do aktivít projektu (minimálne 20 žiakov) 
počas celej doby trvania PB3, 
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d) umožniť zástupcom Realizátora vstup do priestorov Školy a účasť na vyučovaní, a to najmä 
za účelom monitorovania aktivít a výsledkov Projektu. 

4.2. Škola sa ďalej zaväzuje, že v rámci Projektu: 
d) v maximálnej miere zapojí žiakov a pedagogických alebo iných zamestnancov Školy do 

jednotlivých aktivít Projektu, 
e) aktívne sa zapojí do procesu získavania spätnej väzby od žiakov a pedagogických 

zamestnancov Školy vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Projektu, vrátane 
poskytovania potrebnej súčinnosti zástupcom Realizátora, 

f) bude vhodným spôsobom propagovať Projekt a jeho jednotlivé aktivity v priestoroch 
Školy, pričom všetky dokumenty a informačné tabule (plagáty) musia obsahovať 
informáciu o spolufinancovaní z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020, 

g) informačná tabuľa (plagát) bude umiestnená na dobre viditeľnom mieste v priestoroch, 
v ktorých bude prebiehať vyučovací proces a aktivity Projektu, 

h) umiestni informáciu o zapojení sa do Projektu s uvedením loga na webstránke školy, na 
ktorej bude aj zverejňovať informácie o aktivitách Projektu v Škole, 

i) na požiadanie Realizátora zabezpečí súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov na 
vyhotovovanie obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov z aktivít Projektu 
a na ich použitie pre potreby Projektu, napr. web stránka a sociálne siete Realizátora, 
webstránka a sociálne siete Školy, web stránka a sociálne siete Programu, web stránka 
a sociálne siete partnera projektu – obec Marchegg, web stránka projektu. 

j) oboznámi zástupcu Realizátora - lektora so všetkými relevantnými internými predpismi 
a postupmi potrebnými pre úspešné plnenie aktivít Projektu ako aj s predpismi na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzťahujúcimi sa na dohodnutý výkon. 

4.3. Škola na požiadanie poskytne Realizátorovi podklady pre vypracovanie písomnej 
monitorovacej správy o realizácii aktivít Projektu a dosahu inovovaného obsahu a nových 
formách a metód vo vyučovacom procese. 

4.4. Škola bude Realizátorovi poskytovať aj všetku ďalšiu ním požadovanú súčinnosť vyplývajúcu 
z potrieb Projektu. 

4.5. Škola zabezpečí odborný pedagogický dozor počas vyučovacieho procesu ako aj počas 
konania ďalších aktivít Projektu. 

 

5. Osobitné povinnosti Školy 

5.1. Škola sa zaväzuje strpieť výkon akejkoľvek kontroly, auditu alebo iného overovania 
súvisiaceho so záväzkovými vzťahmi medzi Realizátorom a správcom Programu a poskytovať 
oprávneným orgánom všetku nevyhnutnú súčinnosť. Oprávneným orgánom na vykonanie 
kontroly, auditu alebo iného overovania. 

5.2. Škola sa rovnako zaväzuje strpieť akékoľvek ďalšie úkony, ktorých vykonanie bude potrebné 
na splnenie zákonných povinností Realizátora súvisiacich so záväzkovým vzťahom založeným 
touto zmluvou alebo zmluvných povinností Realizátora vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP. 

5.3. Záväzky Školy vyplývajúce z tohto článku trvajú aj po zániku tejto zmluvy akýmkoľvek 
spôsobom. 
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6. Trvanie zmluvy 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to do dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu (v čase 
uzavretia tejto zmluvy je tento deň stanovený na 30.11. 2022). 

6.2. Zmluvné strany môžu kedykoľvek skončiť túto zmluvu písomnou dohodou o jej skončení. 

6.3. Realizátor je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: 
a) Škola podstatným spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 
b) ak by ďalšia účasť Školy v Projekte ohrozovala ciele a realizáciu Projektu alebo dobré 

meno Projektu alebo Realizátora. 

6.4. Škola je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: 
a) Realizátor podstatným spôsobom poruší povinnosti vyplývajúcu z tejto zmluvy, 
b) zo správania Realizátora alebo z iných okolností nepochybne vyplynie, že v budúcnosti 

dôjde k porušeniu určitej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy podstatným spôsobom. 

6.5. Zákonné dôvody na odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán nie sú dotknuté. 

 

7. Spoločné ustanovenia 

7.1. Zmluvné strany sú povinné zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo 
sťažiť realizáciu Projektu. 

7.2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o skutočnostiach rozhodných pre plnenie 
tejto zmluvy. 

7.3. Zmluvné strany sú povinné konať pri realizácii Projektu eticky, korektne, transparentne 
a v súlade s dobrými mravmi. 

7.4. Miestom realizácie aktivít Projektu sú najmä, ale nie výlučne: 
a) Základná škola, Ul. I. Bukovčana 3, Bratislava 
b) Hrad Devín, Muránská 1050/10, m. č. Devín 
c) Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava 
d) Obec Marchegg, Rakúsko 

7.5. Kontaktné osoby Realizátora poverené koordináciou jej činností v rámci Projektu: 
- PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., e-mail: martina.pavlikanova@bratislava.sk, 

tel. 02-591 800 27 
- Ing. Miroslava Sanigová, e-mail: miroslava.sanigova@bratislava.sk, tel. 0903 010 294 

7.6. Kontaktná osoba Školy poverená koordináciou jej činností v rámci Projektu: 
- Mgr. Monika Bardíková, e-mail: monika.bardikova@centrum.sk, tel. 0908 194 629 

7.7. Zástupca Realizátora – lektor zodpovedný za realizáciu aktivít Projektu: 
- Ing. Andrea Turanská, e-mail: aturanska2015@gmail.com, tel.0944 381 601 

7.8. Zástupca Školy – pedagóg vyučovacích predmetov Dejepis a Geografia pre 5. ročník: 
- Wofgang Switlick, e-mail: switlick@posteo.de 

7.9. Zástupca Školy – špecialista zodpovedný za informovanie o projekte a zverejňovanie 
informácií o projekt 
- Ing. Vladimír Petráš, e-mail:  vp@ gratex.com    
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8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

8.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
v písomnej forme. 

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje 
Obchodným zákonníkom. 

8.4. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, 
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, dva (2) pre Realizátora a jeden (1) pre 
Školu. 

8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za 
dostatočne jasnú, určitú a zrozumiteľnú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, pričom na znak toho, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ju podpisujú. 
 

 

V Bratislave dňa 15. 10. 2021 

 

 

 

 

........................................................................................... 

Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 

 

........................................................................................... 

Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka 
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