DOHODA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
PRI ÚČASTI ŠKOLY V PROGRAME „ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET“
uzatvorená podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „dohoda“)
medzi stranami dohody:
Realizátor programu
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Registrácia
(ďalej len „IPAO“)

Inštitút pre aktívne občianstvo
Vyšehradská 16, 851 06 Bratislava
Janou Feherpataky Kuzmovou, riaditeľkou
42 448 450
2120123731
Evidencia obč. združení MV SR č. VVS/1-900/90-46458

a
Škola
Sídlo
Zastúpená
IČO
DIČ
(ďalej len „škola“)

Gymnázium J. B. Magina
Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové
Mgr. Henrietou Gromanovou, riaditeľkou
36092479
2021509897

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. IPAO a škola sa, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, dohodli na znení tejto dohody v zmysle
§ 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. IPAO je dobrovoľným a nezávislým občianskym združením, ktorého cieľom je budovanie a posilňovanie
ľudského kapitálu v oblasti občianskej angažovanosti, dobrovoľníctva, občianskej odvahy, občianskej
participácie a rozvoja občianskej spoločnosti a demokracie.
3. Škola je školou zaradenou do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, pričom poskytuje
základné alebo stredné vzdelanie v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami humanity
a demokracie, a zároveň sa zúčastňuje na implementácii programu.
4. Škola vyhlasuje, že je oprávnená užívať a disponovať s priestormi, kde realizuje predmet svojej činnosti.
Zároveň vyhlasuje, že uzatvorením tejto dohody s IPAO nevzniknú oprávnené nároky tretej strany
(fyzické osoby, právnické osoby) k zmluvnému vzťahu uzatvorenému touto dohodou.
Čl. II
Účel dohody
1. Účastníci tejto dohody pristúpili k jej uzatvoreniu v záujme spolupráce s cieľom účasti školy v programe
s názvom „Školy, ktoré menia svet“ (ďalej len „program“).
Čl. III
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je spolupráca IPAO a školy na implementácii výchovno-vzdelávacích aktivít
programu „Školy, ktoré menia svet“ do procesu výučby učebných predmetov občianska náuka,
spoločenskovedný seminár, etická výchova, dejepis, mediálna výchova, príp. príbuzných učebných
predmetov, a ich realizácia v súlade s Pravidlami účasti v programe.
2. Neoddeliteľnou súčasťou implementácie programu na škole je poskytnutie služieb zo strany IPAO
v prospech školy v rozsahu balíka služieb s názvom „Líder“ podľa preferencie školy vyjadrenej
v prihlasovacom formulári a v súlade s Pravidlami účasti v programe.
Strana 1 z 3

Čl. IV
Práva a povinnosti strán dohody
1. Práva a povinnosti strán dohody sú upravené v Pravidlách účasti v programe, ktoré sú neoddeliteľnou
prílohou tejto dohody.
2. Kontaktnou osobou na strane IPAO je Mgr. Michaela Beck-Lehrhauptová, mobil: 0908 572 328,
e-mail: miska@ipao.sk.
3. Kontaktnou osobou na strane školy je ........................................................, mobil: ................................,
e-mail: ............................................................ .
Čl. VI
Účastnícky poplatok a platobné podmienky
1. IPAO a škola sa dohodli, že IPAO poskytne škole odborné služby, metodické materiály a know-how,
komplexnú realizačnú a administratívnu podporu pri účasti v programe za účastnícky poplatok vo výške
200,- eur (slovom dvesto eur) ročne.
2. Účastnícky poplatok škola hradí (na ročnej báze vždy) na 1 školský rok vopred.
3. Účastnícky poplatok sa škola zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej IPAO so splatnosťou
14 dní od jej vystavenia.
4. Úhrada účastníckeho poplatku bude vykonaná v EUR, a to peňažným prevodom na účet IPAO,
IBAN: SK44 8330 0000 0024 0088 1803. Poplatok sa považuje za uhradený v deň jeho pripísania na
účet IPAO.
5. Neuhradenie účastníckeho poplatku v dohodnutom termíne môže byť zo strany IPAO dôvodom na
odstúpenie od tejto dohody.
6. V prípade záujmu školy o poskytnutie extra služieb zo strany IPAO alebo o ich využitie nad rámec
Pravidiel účasti v programe sa škola zaväzuje uhradiť IPAO súvisiace náklady vo výške podľa dohody.
7. Škola bude znášať všetky mzdové a prevádzkové náklady na chod školy počas celého trvania jej účasti
v programe.
Čl. VII
Duševné vlastníctvo
1. Program „Školy, ktoré menia svet“ a Pravidlá účasti v programe sú duševným vlastníctvom IPAO
a vzťahuje sa na ne zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.
2. Tieto materiály sú určené iba na zabezpečenie dohody podľa čl. II a III a nesmú byť pozmeňované,
kopírované, rozmnožované, predávané, prenajímané, zneužívané, poskytované tretej osobe, doplňované
alebo využívané iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany IPAO, pokiaľ nie je
v tejto dohode uvedené inak.
3. Súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“) udeľuje IPAO škole na obdobie trvania tejto dohody. Po
úspešnom absolvovaní programu sa licencia stáva trvalou.
Čl. VIII
Trvanie dohody
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 03. 09. 2018 do 17. 07. 2020.
2. IPAO a škola sa dohodli, že dohoda zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody IPAO a školy,
c) neuhradením účastníckeho poplatku na daný školský rok podľa čl. VI,
d) jednostranným odstúpením v súlade s touto dohodou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
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2. V prípade neplnenia minimálnych štandardov uvedených v Pravidlách účasti v programe zo strany školy
môže IPAO rozviazať so školou spoluprácu.
3. IPAO a škola sú oprávnení odstúpiť od dohody aj v prípade, ak niektorá zo strán dohody poruší iné
dohodnuté povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú
dňom, keď prejav vôle jednej strany o odstúpení bude doručený druhej strane.
Čl. IX
Ochrana osobných údajov
1. Škola udeľuje IPAO výslovný súhlas s tým, že IPAO je oprávnené za účelom propagácie programu,
IPAO, donora, školy a pod. použiť bezplatne meno, podobu školy, jej súvisiace školské aj mimoškolské
aktivity a súťažné príspevky, vyhotovovať a získať vyhotovené záznamy z jej produktov a iné obrazové
a zvukové záznamy školy a žiakov so súhlasom rodičov žiakov a ďalej ich uverejňovať a šíriť v
hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.
2. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa škola zaväzuje, že vo svojich interných dokumentoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov uvedie
IPAO ako tzv. tretiu stranu, ktorej poskytuje osobné údaje o žiakoch a zamestnancoch školy zapojených
do programu, príp. zaobstará ich súhlasy so spracovaním osobných údajov pre účely účasti v programe.
Čl. X
Osobitné ustanovenia
1. IPAO si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá účasti v programe
v jeho priebehu, ako aj právo implementáciu programu na škole z časového hľadiska skrátiť, odložiť,
prerušiť alebo predčasne ukončiť, pričom je o každej zmene povinné bez zbytočného odkladu informovať
školu a v prípade potreby operatívne navrhnúť príslušné opatrenia. Toto právo sa nevzťahuje na práva
a povinnosti IPAO a školy uvedené v tejto dohode a v Pravidlách účasti v programe.
2. Škola uzavretím tejto dohody potvrdzuje výlučnosť spolupráce na programe s príbuznou tématikou
s IPAO, mlčanlivosť o know-how a interných skutočnostiach, ku ktorým má prístup v súvislosti s účasťou
v programe, a ich neposkytnutie nezainteresovaným tretím stranám.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami dohody.
2. Obsah tejto dohody je možné meniť a dopĺňať len po dohode IPAO a školy. Zmeny sa vykonávajú
v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami
zastupujúcimi strany dohody.
3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán dohody obdrží jeden podpísaný
rovnopis.
4. Neoddeliteľnou prílohou tejto dohody sú aj Pravidlá účasti v programe. Podpisom tejto dohody sa obe
strany dohody zaväzujú dodržiavať aj Pravidlá účasti v programe.
5. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých
údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú
v dobe podpisu dohody známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho
pripájajú svoje podpisy.
V .................................. dňa ..........................

......................................................
Mgr. Henrieta Gromanová
riaditeľka školy

......................................................
Jana Feherpataky Kuzmová, M.A.
riaditeľka IPAO
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