
Zmluva o vzájomnej spolupráci 
 

Zmluvné strany: 

 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie 

  

Sídlo:  Coworking Cvernovka 

                                    Račianska 78 

                                    83102 Bratislava  

Zastúpené:         Mgr. Ivana Poláčková, štatutárny zástupca 

IČO:                    35998407 

DIČ:                    2021542534 

IČ DPH:              SK2021542534 

  

ďalej ako „CEEV Živica“ 

  

a 

 

Základná škola 

  

Sídlo:   Ul. pohraničná 9 

   945 01  Komárno 

Zastúpená.:        Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy 

IČO:                    37861221 

DIČ:                    2021606059 

IBAN:                         SK33 7500 0000 0040 2948 9450 

Názov banky, adresa: ČSOB, pobočka Komárno 

 

ďalej ako „Škola“ 

 

V rámci projektu Voda pre budúcnosť 2022 uzatvára občianske združenie CEEV Živica a 

Škola túto dohodu o vzájomnej spolupráci. 

   

Článok 1 

CEEV Živica uskutoční pre školu tieto činnosti: 

  

1.1 Bezplatný 3 – dňový kurz pre realizačný tím školy (pedagóg a 2 žiaci) v termíne 21. – 

23. 3. 2022 vo Vzdelávacom centre Zaježová neďaleko Zvolena. Kurz bude zameraný na 

tvorbu vodných prvkov v školských záhradách, kde sa bude učiť bádateľskou metódou. 

Účastníci si hradia len cestovné náklady. Živica hradí stravu, ubytovanie, pomôcky a 

lektorné počas kurzu. Účastníci sa zaväzujú dodržiavať preventívne opatrenia súvisiace s 

ochorením COVID-19 platné v čase konania kurzu a riadiť sa pokynmi organizátora. 

  

1.2 Odbornú pomoc a konzultácie počas celého trvania projektu Voda pre budúcnosť 2022,   



vrátane osobnej návštevy a poradenstva na škole pred samotným budovaním učiacich 

vodných prvkov záhrady. 

  

1.3 Poskytne škole na účet sumu 500 € (slovom: päťsto eur) na nákup materiálu/služieb na  

vybudovanie prvkov v záhrade na základe školou vopred vypracovaného a Živicou 

schváleného rozpočtu. 

  

1.4 Propagáciu vašej školy prostredníctvom webovej stránky projektu a uverejnených  

      článkov. 

  

1.5 Zabezpečí projektový manažment zahŕňajúci plynulú prevádzku projektu ako i časový  

      rámec jednotlivých aktivít počas obdobia trvania projektu. 

 

Článok 2 

 Škola uskutoční tieto činnosti: 

  

2.1 Vyjadrí súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte. Podpisom tejto zmluvy  

vyjadruje vedenie školy súhlas s účasťou školy na projekte a zaväzuje sa uvoľniť školský 

tím na kurz a ďalšie aktivity projektu (podľa čl. 1). 

  

2.2 Vytvorí realizačný tím školy v zostave minimálne 1 pedagóg a 2 žiaci, ktorý sa zúčastní  

kurzu a tiež tvorby návrhu prvkov na záhrade, jej následnej realizácie a prezentácie. 

Súčasťou realizačného tímu bude koordinátor/ka projektu na škole. Zloženie 

realizačného tímu školy by malo byť nemenné počas celej doby trvania projektu. Zmena 

členov realizačného tímu môže nastať len z relevantného dôvodu a musí byť vopred 

nahlásená. 

  

2.3 Bude spolupracovať počas trvania projektu, t.j. od 4. marca 2022 do 12. 12. 2022. 

 

2.4 Zabezpečí aktívnu účasť koordinátora/ky na všetkých podujatiach projektu: 

-        3 – dňový kurz vo vzdelávacom centre Zaježová (21. 3. - 23. 3. 2022) 

-        2-hodinová konzultácia s lektormi projektu priamo na škole 

-        slávnostné otvorenie Záhrady budúcnosti na škole 

a vykonanie všetkých priebežných úloh, ktoré budú nevyhnutné pre dizajn a realizáciu 

prvkov Záhrady budúcnosti. 

 

2.5 V prípade, že sa koordinátor/ka nemôže z relevantných dôvodov kurzu zúčastniť, je  

povinný/á za seba nahlásiť náhradného účastníka v dostatočnom časovom predstihu 

(najneskôr 1 týždeň pred začiatkom kurzu). 

  

2.6 Vypracuje podrobný rozpočet a zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov vo  

výške maximálne 500 € (slovom päťsto eur) na realizáciu nových prvkov Záhrady    

budúcnosti. 

 

2.7 Dodá záverečnú správu do 30. novembra 2022. 



2.8 Vybuduje min. 2 prvky na svojom školskom pozemku súvisiace s témou Voda do konca  

októbra 2022, tak, aby školská záhrada slúžila ako miesto rozvoja rozmanitých zručnosti 

žiakov a obsahovala učebné prvky na medzipredmetovú výučbu. 

  

2.9 Vyjadrí ochotu aktívne prezentovať projekt Voda pre budúcnosť osobne na školskom  

pozemku, na akciách projektu a formou fotografií (v súlade s nariadením GDPR). 

 

2.10 Zabezpečí udržateľnosť prvkov vybudovanej Záhrady budúcnosti aspoň po dobu 2  

  školských rokov po skončení projektu. 

 

2.11 Dňa 25.05.2018 sa stalo účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania 

osobných údajov. Podľa článku 13 GDPR Vás informujeme o tom, čo sa bude diať s 

Vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe Vášho záujmu o naše aktivity poskytli 

a aké sú Vaše práva spojené s ochranou Vašich osobných údajov (bližšie informácie 

nájdete v prílohe č. 1 tohto dokumentu). 

 

Článok 3 

Organizačné zabezpečenie 

  

3.1 CEEV Živica poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o  

      vzájomnej spolupráci Moniku Tanečkovú, Kontakt: taneckova@zivica.sk, 0917 214 849 

 

3.2 Škola poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o vzájomnej    

      spolupráci v zastúpení: Katarína Bugáňová, Kontakt: kbuganova@zspohranicna.sk,        

      0907  794 728 

 

3.3 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 4. marca 2022 do 12. decembra 2022. 

  

  

V Bratislave, dňa 01. 03. 2022                         V Komárne, dňa 01. 03. 2022 

 

 

.............................................                                   ...........……………………… 

        Ivana Poláčková            Mgr. Slavomír Ďurčo 

  štatutárka CEEV Živica                                              riaditeľ školy 

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 Ochrana osobných údajov 

mailto:taneckova@zivica.sk

