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ZMLUVA
medzi

Oddelenímprespoluprácuakultúrnučinnost'Francúzskehovelvyslanectvana
Slovensku,zastúpenýmradcoinprespoluprácuakultúmučinnosť,p.Jean-Pierre

JARJANETTE

a
Skúšobným centrom : Francúzskym inštitútom na Slovensku

Sedlárska 7, 812 83 BRATisLAVA  I
Tel.  :  02/  59  34 77  35, f;ax  :  02/ 59  34 77  98

zastúpeným riaditel'om, p. Jean-Pierre JARJANETTE
ďalej len « IFS »

a
Gymnáziom V. 8. Nedožerského

Matice slovenskej  16, 97101  Prievidza
Tel: ,:  046,/ 54.2 3.3  §~7, 04f/ 542 67  57, skola@gympd.sk

zastúpeným riaditel'kou, PaedDr. Eleonórou Porubcovou
ďalej len « gymnázium »

Článok 1: Predmet

V   súlade  s  povolenĺm  vydaným  Národnou  komisiou  pre  DELF  a  DALF  podliehajúcou
f.i.ancúzskemu  Ministerstvu  školstva,  IFS  v  spolupráci  s  Gymnáziom  bude  pod  dohl'adom
{-icidelenia  jazykovej   a vzdelávacej   spolupráce  Francúzskeho  veľvyslanectva  na  Slovensku
{)rganizovat' v dňoch  11.  až  15.  februára a  10.  až  14. júna 2019 certifikované skúšky v rámci
diplomuDELFscolaireA1,A2,81a82poddohl'adomOddeleniaprespoluprácuakultúmu
činnost' Francúzskeho vel'vyslanectva na S lovensku.

Č^lŤpo`k2...Garant?kúškyďrancúzskastrana)
Oddelenie  pre  spoluprácu  a  kultúmu  činnosť  Francúzskeho  veľvyslanectva  na  Slovensku
v spolupráci  s  Centre  intemational  d'études  pédagogiques  (1   av.  Léon  Journault,  92318
Sévres,   France)   ponúkajú   skúšky   DELF   scolaire   na   úrovniach   A1,   A2,   81    a   82
zodpoveďa:iúc;ich  Spoločnému európskemu ref ier enčném;; -rá;;; -;;;;;;;.az;ť.

Oddelenie

garantuje,
diplomov
úrovne.

pre  spoluprácu  a  kultúmu  čimost'  Francúzskeho  vel'vyslanectva  na  Slovensku
pod záštitou Centre intemational d'études pédagogĺques, platnosť fomy a obsahu
hodnotiacich kompetencie vo francúzskom jazyku žiakov zapísaných na jednotlivé

Č~lánok, 3. : Gaľ?nt_skúšky (slovenská strana)
Gymnázium   V.   8.   Nedožerského   garantuje   dobrú   organizáciu   skúšok   v stanovených
termĺnoch  a zaväzuje  sa  ul'ahčiť  organizáciu  skúšok  tým,  žc  uvoľnĺ  Žiakov,  aby  sa  mohli
skúšky   zúčastnit'   v čase   vyučovania,   uvoľní   vyučuj.úcich   určených   k organizácii   skúšky
a,vrámcisvojichmožností,poskytnepriestorypotrebnénaorganizáciuapriebehskúšok.



Článok 4 : Priebeh skúšok DELF scolaire

Administratĺvny zápis kandidátov,  potvrdenia o  úspešnom absolvovanĺ  skúšok pre žiakov a
odovzdanie  diplomov  bude  zabezpečené  oddelením pre  spoliiprácu  vo  francúzskom jazyku
Francúzskeho inštitútu na Slovensku.
Minimálny  počet  Žiakov  zapísaných  na  skúšku  je   15,  pokiaľ  sa  zmluvné  strany  vopred
nedohodnú inak.
Skúšky  bt]dú  prebiehat'  v  priestoroch  školy  (adresa :  Matice  sloven`skej   16,  Prievidza`).  Za
riadny priebeh skúšok zodpovedá Gymnázium.
Gymnázíum zabezpečj' materiálnu organizáciu a dozor pri sk'L.:.škach.  Taktiež dozrie iia dobrý

priebeh skúšok a irifomuje IFS o prípadných problémoch.
Ceriti.e  intemational  ďétudes  pédagogíques  prjpravuje  zadania  skúšok  a tieto  ostávajú jeho
výl učným vlastnĺctvom.
Gynmázium dostane od IFS  zadania skúšok niekol'ko din pr[?il t3mĺnom skúšky.
IFS  a  Gymnázium  sa  zaväzujú  spropagwdť  skúšky  DE[,F  u  Žiakov  CTymnázia učiacich  sa
fi`ancúzskyjazyk.

Článok S : Práva a povinností Gymnázía

Riaditel'   gymnázia   ako    aj    vyučujú`i   zodpovr?d!-ií   za    c):..'3."iizáciu    skúšky   sa   zíjväzujT.'i
dodržiíi.vat' pi'avídlá ochrany dôvemých údajiv a i`t)vnakého z:`Lĺ>bchád'zíiiiia s kandídŕ.tmi a to
od inomentu prijatia zadani' skúšok až do moirient`} r)triodno'.e.' ..Íd i`=afididáta.

Riaditel' gymnázia alebo  vyučujúci  zodpovedný za organizäĺ.?j.ú,  ktorému boli komuriikované
tlóvemé   informácie,   dokumenty  alebo   ijié  pt.eilmety,   sa  z','|`J.äzuje   dodržať  utajer?ié   rĹ`jto
komuiiikácie.

Ticto  dôvemé  informácie  a dokumenty  ne,a,mú  by{'  komur)i'r`-c`ivané  iqým  osobám  ako  lým,
ktoré, Ši'i zodpovedné za organizácíu skúšky.

Článok 6 : Porota

Gymnázíuni    a    Fr.iiicúzsky    inštitút    na    Slovensku    budú   `si.5olupracovať   pri    m.eno`'anĺ
ko{`irdjnŕi{oi.f.   ,q   p{)roty,   ktorá   zabczpeči'   do,7oi.   ri*   skť';šh`iĹIL;   új?ra`..ti   pj'.Qjo.tnných   skí.išok   f,
``ĺykonan ic` a 1-i().:lnotciiie ústnych skúšok žiakov.

I'o  ukončem.  i-ĺráce  pciroty  zašle  koĽ`rdi,'iáťĹ`r  zrí{id'ovacíeirm  `.,r.-mtru  -  Fraiicúzs,kenm  ir}šti[ú{`i
h`  Slovc"~Ĺ"  v}'pracované  zadania  všetrz`).'`..h  kandidátov,  f=.t-)  í)bsaliujúce  zadariia  `i.rjĽd]`Lc

podpi'sani'i zápisnicu zo skúšok, v ktoi.ej budú uvedené výs]| í!í``-:/ jlíaiiďdátov.
IFS môž3 h(jcikedy skoíi{rolo`'at. priebeh skúšky.

`\

Člúľiok 7  : Osvg(lč3niu a diplomy

_

Uspcšri{   kandiclátí   môžu  požiadat'  o   v}`st,aveiiie   (;s`JedéĹ.jiirl   :)  úspc,'ť.r;om   v.ykon,oiní   sk.;šky
DELF   seolaire.    O.svedčenie   vystavT.`tje   skúšo'i`né   cerjtrľ[iy    `'t }ji`dpi`.}Hj3   PreĹiseda   }iár(ĺdnc`i
komisie'

Dii)lorri:'  v}'stavuje  Centí.e  jntei.national  cťč},udes  péíJagogitiim  v ]ehote  dv``ch  mesíacov  ".
obdi.žaní   \rýsledkov   skúšok   a posiela   ic}i   Oddeliir.iu   pľl   Srighiprác'ii   á   kut{úmu   činri\o^.st.
Fi.aric,úz..sk`Č,h cw-éľvysla] `ectva na S lover.sk it

'-.`      --.

1,



Článok 8 : Zápisné a poplatky

1.FrancúzskyinštitútnaSlovenskujepoverenýfinančnousprávouskúšokDelfscolairepre
Školy  západného  Slovenska.  Správny  poplatok  prevedie  priamo  centru  CIEP  bankovým
prevodom.

2.  Výška  zápisného  na  skúšky  DELF   scolaire  na  rok  2019   za  jednu  skúšku  a  jedného
kandidáta je stanovená takto:

BE::A;=í;:§:g            3E::3í=:;::8€

3.  Gymnázium uhradí sumu vo výške zápisného za zapĺsaných žiakov Gymnázia priamo na
bankový účet zriaďovacieho  centra  (Francúzsky inštitút na  Slovensku :  č.  účtu  :  262  952
0424/1100, IBAN / SWIFT :  SK821100 0000 0026 2952 0424 / TATRSKBX, IČO/DIČ  :
317  83112).

4.ŽiaciinýchškôlsatiežmôžuzúčastniťskúškynaGymáziuV.8.Nedožerskéhoazápisné
uhradia priamo na bankový účet IFS.

5.  IFS,  "skúšobné  centrum",  prevedie  gymnáziu  (na  účet  č.  SK05  0900  0000  6650  8448
vedený  v  Slovenskej  sporitel'ni,  a.s,  majitel'  účtu  Rodičovské  združenie  pri  Gymnáziu
Vavrinca ,B.enedikta  Nedožerského  v  Prievidzi,  Matice  slovenskej   16,  97101  Prievidza)
15%zozapisu,podl'aodseku2tohtočlánku,zaorganizáciuapriebehskúšokvpriestoroch
školy  na  základe  zápisnice  zo  skúšok  a  Žiadosti  o  vyplatenie  sumy  vo  výške   15%  za
organizáciu skúšok.

6.  Výška poplatku pre Centre intemational d'études pédagogiques je každoročne odhlasovaná
Správnou  radou    CIEP.  Na  rok  2019  je  tento  poplatok  stanovený  vo  výške   15  %  zo
zápisného a uhrádza ho IFS.

Článok 9 : Zrušenie zmlwy

Platnost' tejto zmluvy môže  byt' ukončená alebo  vypovedaná jednou zo  zmluvných strán v
prĺpadevismajoralebovprípadenerešpektovaniapodmienoktejtozmluvy.
V prĺpade  odstúpenia  od  zmluvy  alebo  zrušenia  zmluvy  jednou  zo  zmluvných  strán,  sa
odstupujúca  zmluvná  strana  zaväzuje  infomovať  o  tom  druhú  zmluvnú  stranu  pĺsomne
minimálne  1  týždeň  pred  začiatkom  skúšok  a  nahradit'  druhej  zmluvnej  strane jej  účelne
vynaložené náklady.

Článok 10 : Spor

Zmluvné   strany   sa   zaväzujú   riešit'   spory   súvisiace   s plncním   tejto   zmluvy  prednostne
dohodou.  Ak nedôjde k dohode,  spory bude riešiť vecne a miestne príslušný súd  Slovenskej
republiky príslušný podľa sĺdla navrhovateľa.



Článok 11 : Zmeny a doplnenia zmlwy

Strany môžu túto zmluvu meniť a dopĺňat' len po obojstrannej  dohode vo fome písomných
a očĺslovaných dodatkov, ktoré budú tvorit' neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Článok 12 : Záverečné ustanovenia

1.    Táto zmluva sa stanovuje na obdobie zaznamenané v článku č.1.
2.   Táto  zmluva je  vyhotovená v  slovenskom  a francúzskom  znení,  v  dvoch rovnopisoch

v každom jazyku,  z ktorých  každá  zmluvná  strana  obdrží  jedno  vyhotovenie,  pričom
obidve znenia majú rovnakú platnost'.

3.   Zmluvné  strany po prečĺtanĺ textu tejto zmluvy prehlasujú,  že jej  textu porozumeli a že
uvedenú  zmluvu  uzatvárajú  na  základe  slobodnej   a vážnej   vôle,  sú  oprávnené  túto
zmluvu podpísať, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vyhotovené v Bratislave v troch exemplároch, dňa

Za Gymnázium V. 8. Nedožerského

v..'

PaedDr. Eleonóra Porubcová

Za Francúzsky inštitút  na Slovensku

-s,

_,

Riadiťéľ IFS alebo splnomocnený zástupca

Za Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť
- Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku

Radca pre šPÚIÚíjŕácu a kultumu uiimosť
alebo jeho spnomocnený zástupca


