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4.1.4 Škola nepotrebuje žiadny súhlas akéhokoľvek štátneho správneho alebo
samosprávneho orgánu k tomu, aby túto Zmluvu mohla uzatvoriť a realizovať záväzky
ku ktorým sa v nej zaviazala alebo preukáže súhlas zriaďovateľa na uzatvorenie
Zmluvy a implementáciu národného projektu.

5. Článok
Práva a povinnosti Školy

5.1 Škola sa zaväzuje:
5.1.1 v rámci účasti na Projekte sa riadiť pokynmi Poskytovateľa a sledovať aktualizované

informácie týkajúce sa Projektu a jeho organizačných aspektov, ktoré jej Poskytovateľ
sprístupní;

5.1.2 dodržiavať zmluvnými stranami dohodnutý harmonogram a rozsah Testovaní žiakov
v rámci Projektu;

5.1.3 zabezpečiť garanciu objektívnosti Testovaní žiakov v rámci Projektu za podmienok
určených Poskytovateľom:

5.1.4 zabezpečiť riadne a úplné vyplnenie dotazníkov po ukončení Testovania žiakmi
a pedagogickými pracovníkmi podľa potreby;

5.1.5 vyčleniť Zamestnancov Školy pre podporu a realizáciu elektronického Testovania (IT
administrátor, školský administrátor, koordinátor); zabezpečíť súhlas Zamestnancov
Školy podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov so spracovaním osobných údajov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR a Poskvtovatelorn v rozsahu údajov uvedených v zmluve o poskytnutí
nenávratne ho finančného príspevku s číslom zmluvy OPV/30/2013 resp.
OPV/31/2013, vrátane jej príloh;

5.1.6 na základe oznámenia Poskytovateľa o dodaní Tovaru a Služby zaškolenia,
vykonaného najmenej 3 pracovné dni vopred, bez výhrad prijať plnenia poskytnuté
v súlade s touto Zmluvou a poskytnúť Poskytovateľovi a/alebo Dodávateľovi všetku
súčinnosť potrebnú k ich riadnemu poskytnutiu; prevzatý Tovar označiť v súlade
s pokynmi Poskytovateľa znakmi publicity Projektu;

5.1.7 umiestniť všetky technické prostriedky, na ktorých bude Projekt realizovaný (vrátane
tých, ktoré prevezme ako súčasť Tovaru podľa tejto Zmluvy), v priestoroch Školy
a realizovať činnosti v rámci Projektu na týchto technických prostriedkoch;

5.1.8 pri prevzatí jednotlivých častí Tovaru riadne a v celom rozsahu vykonať potrebné
úkony smerujúce k prevereniu funkčnosti v rozsahu, ako vyplýva z Projektu
a poskytnutých Služieb zaškolenia;

5.1.9 v prípade zániku alebo vyradenia zo siete škôl v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení odovzdať obratom
všetky časti Tovaru, prijaté na základe tejto Zmluvy, nástupníckej organizácii;

5.1.10 zabezpečiť osoby Frekventantov v špecifikácii (počet, vzdelanie, pracovná
špecializácia) podľa dohody medzi zmluvnými stranami;

5.1.11 v prípade akýchkoľvek personálnych zmien týkajúcich sa Frekventantov (skončenie
pracovného pomeru a pod.) o tejto skutočnosti obratom (najneskôr do 5 pracovných
dní) písomne informovať Poskytovateľa;
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