
Zmluva
o spolupráci pri vykonávaní školení k robotickým vzdelávacím stavebniciam a príprave 

didaktických materiálov

uzavretá v zmysle ust. zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade s ust. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
medzi zmluvnými stranami:

1. Nositeľ úlohy: EDUXE Slovensko, s.r.o., Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava
zastúpená : PaedDr. Mária Večeríková
IČO : 13960962
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
( v ďalšom texte „nositeľ úlohy“ )

2. Spoluriešiteľské pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 81806
Bratislava 16

Súčasť: Fakulta matematiky, fyziky a Informatiky UK,
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

zastúpená : prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan
IČO : 00397865
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
( v ďalšom texte „spoluriešiteľská organizácia“ )

PREAMBULA

Článok I
Podklady pre uzavretie zmluvy

Zmluva sa uzatvára ako spolupráca nadväzujúca na predchádzajúcu zmluvu uzavretú na dva roky 
23.5.2013 pod číslom 0059/2013/FMFI a predĺženej neskorším dodatkom do 4.6.2017. Výchadza z 
úspešnej spolupráce v rámci ktorej bolo realizovaných viac ako 10 školení, vytvorená akreditácia 
kreditového programu a vytvorené materiály ku školeniam pre učiteľov.

Článok II 
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonávanie školení k robotickým stavebniciam LEGO MINDSTORMS, 
LEGO WeDo a iným vzdelávacím učebným pomôckam, ktoré sa nasadzujú do slovenských základných, 
stredných a vysokých škôl. Firma EDUXE Slovensko, s.r.o. je dodávateľom týchto stavebníc na 
slovenskom trhu, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky má bohaté skúsenosti s vyučovaním a 
používaním vzdelávacích robotických stavebníc v rámci predmetov riadnej výuky vo svojich 



bakalárskych a magisterských programoch ako i odborných študentských prácach - bakalárskych i 
magisterských i v rámci svojho výskumu.

Článok III
Pracovná náplň a forma spolupráce

Finančné podmienky a rozsah pracovnej činnosti boh rámcovo prerokované medzi zmluvnými 
stranami. Presná náplň bude čiastkovo špecifikovaná jednotlivými objednávkami na lektorskú činnosť 
alebo tvorbu prípadne preklad materiálov, ktoré nositeľ úlohy bude na základe tejto zmluvy zasielať 
spoluriešiteľskému pracovisku. Spoluriešiteľské pracovisko po realizovaní požadovanej činnosti za každú 
objednávku nositeľovi úlohy zašle faktúru na uhradenie nákladov spojených s riešením čiastkovej úlohy 
so stanovenou čiastkou bez DPH a termínom splatnosti do 30 dní po schválení riešenia čiastkovej úlohy.

Predpokladaný rozsah úloh je v hodnote do 3000 Eur ročne, doba platnosti zmluvy je dva roky.

Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosťou spoluriešiteľa je vykonávať úlohy v zmysle objednávok čiastkových úloh a 
dohodnutého časového harmonogramu špecifikovaného v jednotlivých objednávkach.

2. Spoluriešiteľská organizácia sa zaväzuje vytvárať svojim pracovníkom v rámci svojej 
pôsobnosti podmienky na riešenie, vykonávať kontrolu riešenia čiastkových úloh.

3. Nositeľ úlohy je oprávnený priebežne kontrolovať vecné plnenie úlohy.
4. Spoluriešiteľ je zodpovedný spoluriešiteľskej organizácii za riešenie odbornej časti úlohy 

a za hospodárenie s vyfaktúrovanými čiastkami finančných prostriedkov v plnom rozsahu.
5. Spoluriešiteľská organizácia je povinná efektívne a hospodárne používať získané prostriedky 

na riešenie úlohy v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov.

6. V prípade, ak spoluriešiteľská organizácia nesplní niektorú zo svojich povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, nositeľ úlohy má právo:

a) odstúpiť od tejto zmluvy
b) ukončiť financovanie úlohy s okamžitou účinnosťou.

7. Spoluriešiteľská organizácia je povinná materiál, výrobky, práce a služby na riešenie úlohy 
obstarávať v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpisov a riadi sa ostatnými zákonmi platnými pre rozpočtové a príspevkové 
organizácie, resp. zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Hmotný majetok zakúpený pre potreby riešenia úlohy ostane majetkom organizácie, ktorá ho 
obstarala.



Článok V
Vlastníctvo výsledkov riešenia úlohy

1. Vlastníctvo výsledkov riešenia úlohy je vyriešené osobitnou písomnou dohodou medzi nositeľom 
úlohy a jednotlivcami podieľajúcimi sa na riešení úlohy a tieto písomné dohody majú nadradenú 
platnosť nad touto zmluvou, okrem práva jednotlivcov podieľajúcich sa na riešení úlohy publikovať 
svoje výsledky na odborných vedeckých fórach.

Článok VI
Všeobecné ustanovenia

1. O zásadných zmenách ovplyvňujúcich riešene úlohy sú zmluvné strany povinné navzájom 
sa bez zbytočného odkladu informovať.

2. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

Článok VII 
Záverečné ustanovenia

1. Spoluriešiteľská organizácia nie je oprávnená prenášať práva a povinnosti určené v tejto zmluve na 
tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu nositeľa úlohy.

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných zmluvnými 
stranami.

3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. Nositeľ úlohy týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu.

5. Uzatvára sa na dobu dvoch rokov a jej platnosť a platnosť prípadných dodatkov je možné predĺžiť 
dodatkom podpísaným zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali. Sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, 
porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, zmluvné prejavy sú dostatočne 
zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení 
k uzatvoreniu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.

Podpisy zmluvných strán:

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

PaedDr. Mária Večeríková 
EDUXE Slovensko, s.r.o.


