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I. Zmluvné stľany

1.1 ednávatel':

1.2 Dodávatel':

II. Pľedmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifi kácia predmetu Zmluvy :

Názov: Školenia pre pedagogických a odborných Zamestnancov
Druh: Služby

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Gymnázium sv. Andľeia
Námestie Andreia Hlinku 5, 034 50 RuŽombeľok
17 060 532
PaedDľ. Kamil Nemčík
0907 348 920
neľicik'lŕDgsa.sk

obchodné ľneno l }n{ázov

Sídlo:
rco
Kontaktná osoba
teL č.
e-mail

Excellens, s.r.o.
Hollého 588.027 43 Nižná
46 667 369
Maľtin Nákačka
0908 585 708
ex c e l I elts'.i!-tbíde!0aiLa a$

obchodné meľlo / Nazov
Sídlo:
IČo
Koataktná osoba
tel' č'
e-maitr

Opis

Školenie na tému ''Fenomény Sveta'' pre min. 6 pedagógov
v tľvaní min. 30 hod. zabezpečené viaceými lektormi
Školenie na tému ''Kľitické myslenie pre učiteľa'' pre min
15 pedagógov v trvaní min. 30 hod. zabezpečené
viaceĺí'mi lektormi;
Školenie na tému ''Finančná gramotnosť'' pre min. 9

pedagógov v trvaním min. 30 hod. zabezpečené viaceými
lektormi
Školenie na tému ''Efektívne technicky učenia sa'' pre
min. 1l pedagógov v trvaní min. 30 hod. zabezpečené
viaceďmi lektormi
Školenie na tému "Práca s biblickým textom'' pre min. 6

pedagógov v tľvaní nim. 30 hod. zabezpečené viaceqými
lektormi;
Školenie na tému Školenie ''Moderné vyučovanie'' pre

min 10 pedagógov v trvaní min. 30 hod' zabezpečené
viaceďmi lektormi;
''Čitatel'Ská gramotnosť'' pľe min 8 pedagógov v trvaní
min. 30 hod. zabezpečené viaceými lektormi.

počet
kusov

1

I

I

I

1

1

I

Názov poloŽky
Špecifikácia min. (lx každé
školenie počas doby
ímplementácie pľoiektu):

Školenie
''FenoménY Sveta''

Školenie
''Kľitické myslenie pľe učiteľa''

Školenie
''Finančná gramotnosť''

Školenie
''Efektívne technicky učenia
satt

Školenie
"Práca s biblickým textom''

Školenie
''Modeľné lyučovanie''

ŠkoIenie
''Čitateľská gramotnosť''
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III. Zmluvné podmienky' cena a platobné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmlwy: sídlo objednáxateľa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: do 18 mesiacov' podl'a schváleného harmonogľamu

objednávateľom.

3.3 Dodávané mnoŽstvo/ ľozsah zmluvného plnenia: bude dodávany cely predmet zákazky podlä
člĺánku II. Zmluvy a s nasledovnou cenou:

* Dodavateľ nie je platca DPH

3'4 Zm|uvĺé sÍany sa dohodli' že oďplata zarealizáciu Projektu bude fakturovaná a hradená na

záĺklade pľedložených pľezenčných listín.

3.5 Lehota splatnosti faktuľ je 30 dní odo dňa vystavenia faktury Dodávateľom .

3.6 Faktuľované odplaty podlä tejto Zmluvy sa považujú za uhradené dňom ich pripísania na

bankoý účet Dodávatel'a.

5. t V prípade, Že sa objednátvateľ rozhodne ľeklamovať výkony v rámci projektu, uľobí tak
zaslaním alebo pľedložením písomného zoznamu ýhrad Dodávateľovi. Dodávateľ je
povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomného zoznamu výhľad za]Jjať stanovisko k
reklamácii, pľičom objednávateľ je povinný na žiadosť Dodávateľa zabezpečiť náiežitit
súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä zabezpečiť vysvetlenie písomného zoznamu
výhrad. objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu uplatniť do 30 dní odo dňa

vystavenia faktúry. V opačnom prípade nie je Dodávateľ povinný sa reklamáciou zaoberať

Celková cena
za poädované
množstvo v EUR
s DPH

2 500,00

2 500,00

Celková cena
za požadované
množstvo
vEUR
bez
DPH

3 240,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

I 760,00

Cena za 1 ks
v EUR s DPH

Sadzba
DPH
v o/o

2 500,00

3 240,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

1 760,00

2 500,00

Cena
zalks
v EUR
bez
DPH

I

1

I

1

I

1

MJ: kus
PočetMJ

Í

Školenie
''Moderné
vvučovanie''
Školenie
''Čitatel'ská
sľemotnost'''

Názov položky
v zmysle opisu
zákazky

Školenie
''Fenomény
svetĺ''
Školenie
''Kritické
myslenie pre
učitel'a''
Školenie
''Finančná
pľemotnost'''
Školenie
''Efektĺvne
technicky
učenia sa''
Školenie
''Práca s

biblickým
textomtt
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a prípadná ľeklamácia bude považovaná za bezpredmetnú. Povinnosť objednávatel'a
uhradiť faktúry nie je tymto ustanovením dotknutá. V prípade, že Dodávateľ uznál

ľeklamáciu ako oprávneni, zav'azuje sa objednávatel'ovi vystaviť dobropis na sumu'
ktoľej sa reklamáciatýka, alebo zohľadniť túto skutočnosť v ďalšej fakturácii projektu tak,

Že zo sumy' ktoľá má byť fakturovanžĺ v zmysle zmluvy bude reklamovaná suma
odpočítaná.

fV. Kontrola

4.I Dodávatel' sazavazuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom' a

to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú

súčinnosť.

4.2 opľávnené osoby na výkon kontľoly/auditu sú najmä: a) Ministeľstvo' školstva' vedy,
výskumu a špoľtu SR (ďalej len ',MŠVVaS SR) a ním poverené osoby, b) Utvar vnútorného
auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úľad SR, Urad vládneho auditu,
Ceľtifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) orgán auditu, jeho spolupľacujúce orgány a

osoby poveľené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Euľópskej Komisie
a Európskeho dvoľa audítorov, Í) orgán zabezpečujiĺci ochľanu finančných záujmov EU' g)

osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až D v súlade s príslušnými právnymi
pľedpismi SR a pľávnymi aktmi EU.

4.3 objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkolŤek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu
s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu ztoho zmluvného vzťahu medzi
objednávateľom a Dodávateľom a výsledky administľatívnej finančnej kontroly zo.strany
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MSVVaS SR,
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

V. Podmienky poskytovania služieb

5.1 Pri poskýovaní služieb bude Dodávatel'postupovať v dobrej viere, s náležitou odboľnou
starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne a v súlade so záujmami objednávatelä, o

ktoqfch Dodávateľ vie.

5.2 objednávateľ je opľávnený počas platnosti zmluvy dávať Dodávatel'ovi pokyny súvisiace s
poskýovaním služieb podl'a zmluvy. Dodávatel' nie je povinný postupovať podľa pokynov
objednávateľa, ak by tieto pokyny boli v rozpoľe s právnym poľiadkom alebo záujmami
Dodávateľa. Dodávateľ sa o pokynoch uvedených v pľedchádzajúcej vete zaväzuje včas
informovať objednávatel'a a zmluvné stľany budú v dobrej vieľe ľokovať o vyľiešení takejto
otázky. Dodávatel' sa zaväzuje včas informovať objednávatelä, ak dospeje k záveru, Že

ktoqŕkol'vek pokyn objednávatelä je nesprávny, nevhodný alebo má iné vady.

5.3 Dodávateľ je povinný plniť pľedmet Zmlwy v zmysle podmienok dohodnudch v Zmluve a

zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním poskýnuých služieb

5.4 objednávateľ sa zaväzuje poskýnúť Dodávateľovi pred zaéatim realizácie vzdelávacieho
pľogramu a v jej priebehu aktuálne informácie o ním reálne pľipľavovaných opatreniach
organizaéneho chaľakteru alebo o opatreniach s qfznamným vplyvom na organizáciu práce

objednávatel'a. objednávatel' je povinný počas tľvania tejto Zm|uvy zabezpečiť a poskytnúť
potrebnú súčinnosť vréúane informácií prerealizáciuvzdelávacieho pľogramu.
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5'5 Zmluvne strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli anaZnaktoho, že

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôliju podpísali'

YI. Záverečné ustanovenia

6.l Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stľanami'

6.2 Právne vzťa! neupľavené touto dohodou sa riadia pľíslušnými právnymi predpismi, a to najmä
obchodným zákonníkom.

6.3 Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v tľoch rovnopisoch, jeden pľe Dodávatel'a a dve
vyhotovenia pre obj ednávatel'a.

6.4 Všetky zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo
foľme písomného dodatku k tejto zmluve, kto{ý bude odsúhlasený a podpísaný osobami
opľávnenými konať za obidve zmluvné stľany.

6.5 Zmhlvne strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli anaznaktoho, že
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôliju podpísali'

Pľíloha č. 1: Podľobná špecifikácia pľedmetuzákazky (opis pľedmetu zákazky)

V Tľstenei
dŤn30.9'2020

podpis

Martin Nákačka
štatutáľny zŕstup ca D o dávate l'a

Exccllcnĺ, 3'r'o'
xorr-rĺo sas, o27 43 Nllná
Ť.l_ +421 9o8 585 7ol

Éci, ĺämn60' D'c : 2ť235t 62s7

pečiatka

V Ružomberku
dŤn30'9.2020

oodois

PaedDľ' Kamil Nemčík
štatutárnv zástupca obi ednávate lh

W
0YMNÁZ|UM sV. ÁNOh:JA

Námesti-" A. Hlinku 5

034 50 sUŽ0[,le|ll'1
pečiatka
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Pľíloha č. 1

Šror,nľrAPREPEDAľotiä'l?%T"ĺ".Tľä""YoCHZAMESTNANC.'

Názov verejného obstarávateľa: Gymnázium sv. Andľeja
Adresa sídlďmiesta podnikania: Námestie A. Hlinku 5,034 01 Ružomberok
ICO: 17 060 532

Opis

Školenie na tému ''Fenomény sveta" pĺe min. 6 pedagógov v trvaní
min. 30 hod. zabezpečené viaceými lektormi . obsahová náplň:
Predstavenie projektu Fenomény svet4 jej 6 tém _SLNKo' VoDA'
ZEM,VZDUCH, KOMUNIKACIA, PENIAZE - vysvetlenie spôsobu
aplikácie vo vyučovaní, pľaktické ukŕžky práce so žiakmi a s témami
pre učitel'ov. Využitie inovatívnych metód v práci učitel'a: metódy
riadenej výučby, kinestetické metódy, obľátené vyučovanie,
difeľencované vyučovanie, bádatel'ské metódy, gamifikácia a
didaktické hry'
Expedícia Fenomény sveta predstavuje komplexný vzdelávací obsah
pozostávaiúci z vybraných tém pľe žiakov.
Školenie na tému ''Kľitické myslenie pľe učiteľa'' pre min l5
pedagógov v trvaní min. 30 hod. zabezpečené viaceými lektormi;
obsahová náplň: Informačná gľamotnosť a kritické myslenie vo
vyučovaní' Zameľanie na učenie zručností, ktoré mladým ľuďom
umoŽnia oĺientovať sa v modemom mediálnom prostredí, ktoré sa
vyznačuje vel'hým mnoŽstvom viac či menej kvalitných informácií.
Na školení sa venovať tomu, ako so Žiakmi ľeagovať na tieto otéuky:

o Ako vyzerápoctivý aÍgument a ako môžu ľozumní ľudia
produktívne nesúhlasiť?

o Ako rozoznať nepoctivé argumenty a logické chyby?
o Aké druhy faktov poznáne?
o Ako čítať štatistiky avedecké zistenia?
o Ako spoznať, či je niekto odbomík - autorita vo svojej

oblasti?
o Ako fakty pouŽívať pri dokazovaní platnosti argumentov a

kol'ko faktov stačí?
o Ako môžu byť faký zĺeuŽité a ako si oveľiť ich pľesnosť?
o Ako rozoznať ľôme druhy zdľojov informácií a ako hodnotiť

ich dôveryhodnosť?
o Ako si formovať nŕzory aĺobiť ľozhodnutiq keď nepoznáme

všetky fakty?
Pri kaŽdej téme predstaviť kľúčové koncepty a zručnosti, ktoľé by si
Žiaci mali osvojiť. Sústľediť sa na konkrétne praktické aktivity
uplatnitel'né na rô zny ch vyučovacích predmetoch. Každý účastník zo
školenia odíde so sadou pomôcok a učebných plánov, ktoré dokráže
pouŽiť na svoiich hodinách.
Školenie na tému ''Finančná gramotnosť'' pĺe min. 9 pedagógov v
trvaním min. 30 hod. zabezpečené viaceými lektoľmi; obsahová
náp1ň:
Pri prezenčnej forme uplatniť výcvikové a záŽitkové formy
vzdelávania. Yzde|lvacÍ pĺogram sa skladá z modulov, ktoré umožňujú
učiteľom získať odbomé informácie a metodické postupy k využĺvaniu
jednotlivých častí programu JA Viac ako peniaze.
Modul 1 - Zľk\ady finančnej gramotnosti a úvod do problematiky

o Peniaze
o Naše oľíimv a vÝdavky

Požadovaný
počet
kusov

I

I

Názov položky/ tovaru
špecifikácia min. (1x
kaŽdé školenie počas
doby implementácie
pľoiektu):

Školenie
''Fenomény sveta''

Školenie
''Kritické myslenie pre
učitel'a''

Školenie
''Finančná gramotnosť''

P. č.

2.

3
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o Riadenie financií
o Ako fungujú banky?
. Môj prvý účet v banke
o Ako a čím platíme
o Modemé baĺkové nástľoje
o Existuje niečo iné okľem peňazí?
o Zad|žiť sa rozumne
. Životné istoty a ľiziká

Modul 2 - Uvodný metodický tréning
o pľedstavenieprogramu
. úvod do problematiky - Narodný štandaľd finančnej

gramotnosti verzia 1.2
o inštľuktĺíž k online učebnici predmetu JA Viac ako peniaze
o pľaktickú prípravu na využitie učebných materiálov,

projektové vyučovanie, prípadové štúdie
r pľedstavenie súťaŽí a pľíleŽitosti v rámci programu a

spolupráce s organizáciou
o teambuildingovéaktivity

Modu| 3 - Pĺípadové študie
o Frekventanti riešiavybranú prípadovú študiu, pľičom môžu

vyuŽiť konzultáciu s tutorom - manaŽérom pľogľamu JA
Viac ako peniaze.

Modul 4 - Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej

vyučovaní
o _pracovné stretnutie spojené so vzdelávacím seminárom,

ktoréje zamerané na aktuálne trendy v oblasti finančnej
gľamotnosti a na finančnom trhu. Učitelia sa oboznámia s

novými poznatkami z bankového pľostredia (napr. novými
bankovými produktmi) prostredníctvom výkladu odbomého
lektora. Dôľaz sa kladie na prepojenie vyučovacích hodín s
reálnou pľaxou s podporou aktivizačných metód.
Pedagógovia prezentujú a zdieľaji medzi sebou skúsenosti v
pľograme a pri pĺáci so žiakmi.

Modul 5 - Finančná gramotnosť a manažment osobných Íinancií
C Ziskavanie a spracovanie informácií o Íinančnom tľhu a

situácii v rodinných a osobných ĺrnanciách. Prijímanie
Íinančných rozhodnutí. Aktívne vyuŽívanie elektronických
zdľojov údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii.
Tvoĺba proiektov a medzipĺedmetových aktivít.

Školenie na tému "Efektívne technicky učenia sa'' pĺe min. l1
pedagógov v trvanĺ min' 30 hod. zabezpečené viaceými lektormi;
obsahová náplň:

o Učenie sa ako celoživotná úloha
r Stratégia efektívneho učenia sa ajeho zdokonaľovania
o Ako funguje naša pamäť
e Ako sajednoducho,zábavĺe atrvalo naučiť aj tie

,,nezap amätateľné" údaj e
o Učenie sa pomocou myšlienkových máp (podporujú

poľozumenie a zapamätanie si)
o Ako efektívne odovzdávať vedomosti ostatn]ŕm
. IJkáŽky a cvičenia zostavené s ohľadom na prostredie a

potĺebv zákazĺika
Školenie na tému ''Práca s biblickým textom'' pre min. 6 pedagógov v
trvaní nim. 30 hod. zabezpečené viacerymi lektormi; obsahová náplň

o Rozboľ biblického textu: techniky
o Súbežné čítanie textu
o Konštelácia
o Sekvencia
o Piktogram
e Ikonogľafia
. Vyjadľenie textu gestami
. Grafický prepis
o Ai.

I

1

Školenie
''Efektívne technicky
učenia sa''

školenie
''Práca s biblickým
textomtt
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Školenie na tému Školenie ''Moderné vyučovanie" pľe min l0
pedagógov v trvanĺ min. 30 hod. zabezpečené viaceými lektoľmi;
obsahová náplň:

r Päť,,módov" nášho myslenia (GRASP)
o Technilcy naromoj apodnecovanie kreatívneho myslenia
o Ako vyfuoriť podmienky pre efektívny brainstorming
o Inovátoľská stratégia a disciplína myslenia (GTS)
. VyuŽitie myšlienkových máp v procese inovácií
o Ukrážky a cvičenia zostavené s ohl'adom na pľostredie a

potreby zŕkaznika.
''Citateľská gramotnosť'' pre min 8 pedagógov v trvaní min. 30 hod.
zabezpečeĺé viaceými lektormi; obsahová náplň:

. FyzickáamentálnapÍípĺavanaproces efektívneho študia
o Ako vytvoriť ideálne podmienky a prostredie pre čítanie
o Cvičenia na zýchlenie uvedomovania si čítaného textu a

nácvik správnych očných fixácií
. Postupy na zlepšenie peľiférneho vnímania za účelom čítania

celých slovných spojení, či myšlienok naľaz
o Ako zlepšovať koncentĺáciu avizualizáciu čítaného textu

(synchľonizácia myšlienok s čítaným textom)
o Cvičenia na zlepšenie spolupľáce pľavej a ľavej hemisféry
o Ako robiť efektívne poznétmky počas štúdia formou

myšlienkových máp
r Cvičenia na ĺelaxáciu a zlepšenie pohyblivosti očí
. TestY aktuálnej ýchlosti a vyhodnocovanie progľesu.

I

Školenie
'' Moderné vyučovanie''

Školenie
''čitatel'ská
gľamotnosť''
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Pod ľobný opis p ľed m etu zál.<azky :

Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky, účastnícky poplatok obsahujúci kompletné
služby za školenie, odmenu Za prednáškovú činnosť a poskytnutievzde|ávacích materiálov a publikácií,
dopľavy, stravovania a ostatných výdavkov lektorov.

Miesto/miesta dodania: sídlo veľejného obstaľávateľa
Lehota dodania tovaľu: 18 mesiacov
Splatnosť faktúry: 30 dní

Ekvivalent:
I]chádzačimôžu ponúknuť aj iný vhodný ekvivalent, ktory spĺĺa minimálne vyššie uvedené parametre
a obsahovú náplň. Ponúknuý ekvivalent musí byť v rovnakej alebo vyššej kvalite, napľíklad v podobe
ľozšíľených kuľzov.


