
Položka

Didaktické prostriedky na výučbu anglického
jazyka pre učiteľa SŠ (ISCED 3)

1 sada didaktických prostriedkov na výučbu
anglického jazyka pre učiteľa obsahuje:

• digitálny vzdelávací obsah pre predmet
    Anglický jazyk.

Didaktické prostriedky na výučbu 
anglického jazyka pre žiakov SŠ (ISCED 3)

1 sada didaktických prostriedkov na výučbu
anglického jazyka pre žiakov obsahuje:

• digitálny vzdelávací obsah pre predmet
    Anglický jazyk.

DODATOK Č.     K ZMLUVE O DODÁVKE DIDAKTICKÝCH PROSTRIEDKOV           
číslo:  

uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami:

2. Prijímateľ

názov: 

sídlo:  

EDUID:
štatutárny zástupca: 

(ďalej len „Prijímateľ“ alebo „Škola“)

1. Poskytovateľ

názov: Metodicko-pedagogické centrum 
sídlo: Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 
v zastúpení: Mgr. Andrea Pálková 

generálna riaditeľka
IČO: 00164348
DIČ: 2020798714
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0006 3679

(ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „MPC“) 

I.
Účel a predmet dodatku 

1. Poskytovateľ na účely vzdelávania poskytne ďalšie
moderné didaktické prostriedky pre školy, učiteľov
a žiakov, ktoré zabezpečia rozvoj kľúčových kom-
petencií pedagogických a odborných zamestnancov
pri vyučovaní anglického jazyka v stredných
školách.

2. Predmetom tohto dodatku  je dohoda
zmluvných strán o prevode ďalších didaktických
prostriedkov:
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Za Školu: 

V dňa 

...................................................... 

Za MPC:     

Mgr. Andrea Pálková

...................................................... 

3. Dodatočný počet a typ didaktických prostriedkov
poskytnutých Škole na základe tohto dodatku  je
stanovený podľa počtu učiteľov anglického jazyka
v Škole.

4. Poskytovateľ na základe tohto dodatku  bez -
odplatne prevádza Škole didaktické prostriedky
a Škola ich bez výhrad prijíma.

5. Didaktické prostriedky budú Škole odovzdané
v jej sídle. Škola zabezpečí, aby didaktické prost-
riedky prevzal jej štatutárny zástupca, resp. ním pí-
somne určený zástupca.

8. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté 
týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrál-
nom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.

3. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku nie
sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým
dotknutá platnosť a ani účinnosť ostatných jeho
ustanovení. Namiesto neplatných, prípadne neú-
činných ustanovení sa primerane použije úprava,
ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pri-
bližuje zmyslu a účelu tohto dodatku.

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2)
rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden
(1) rovnopis dostane Škola a jeden (1) rovnopis
Poskytovateľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok 
prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
ich prejavy vôle sú slobodné a určité a zmluvná voľ-
nosť nebola ničím obmedzená. Na znak toho obe
zmluvné strany tento dodatok podpisujú.

6. Certifikát k didaktickým prostriedkom sa stáva 
majetkom Školy, ktorý je potrebné uchovať pre 
prípad zmeny užívateľa didaktických prostriedkov.

7. V prípade že učiteľ, ktorému bol prístup pridelený 
už nie je zamestnancom Školy, má Škola na 
základe čísla certifikátu možnosť požiadať o 
zmenu pridelenia prístupu pre nového učiteľa.

II.
Spoločné ustanovenia a záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy výslovne neupravené týmto dodatkom
sa spravujú prísl. ust. Obchodného zákonníka
a primerane ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

PaedDr. Eleonóra Porubcová


