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MANDÁTNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, ako i súvisiacich predpisov medzi:  
 
 
 Zmluvné strany 
1.1.   
  Názov:    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 
  Sídlo:    Drážovská 14, 950 12 Nitra 
  IČO:    00162370 
  DIČ:    2021062538 
  Bankové spojenie:  Štátna pokladnica (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)  
 Číslo účtu:   SK51 8180 0000 0070 0030 9325 
  Zastúpená:   Mgr. Editiu Križanovou, riaditeľkou školy  
             ( ďalej len „ mandant “ ) 
     
1.2.  

Názov:    Moitin, s.r.o. 
 Sídlo:    Gaštanová 51, 06601 Humenné 
 IČO:    47349069 
 DIČ:    2023823131  

Bankové spojenie:   ČSOB a.s. 
číslo účtu:    4018768788/7500 
IBAN účtu:    SK13 7500 0000 0040 1876 8788 
Zastúpená:   Slavomírom Terezkom, konateľom spoločnosti  

             ( ďalej len „ mandatár“ )  
 
( spoločne ako „ zmluvné strany“ ) 
 

za nasledovných podmienok 
 

I. Preambula 
 
1. Zmluva sa uzatvára v rámci projektu s názvom „Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v 

Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“, ITMS: 26110130590, ktorý je 
financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačného 
programu Vzdelávanie na základe zmluvy č. 120/2014/1.1/OPV. 

2. Mandant je stredná škola, ktorá ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Nitra, je povinná 
obstarať zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na 
poskytnutie služieb, formou verejného obstarávania.  

3. Mandatár je osobou spôsobilou dodať služby, ktoré sú predmetom zmluvy. 
 
 
II. PREDMET ZMLUVY 
 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok mandatára  zabezpečiť pre mandanta dodanie týchto služieb: 
 

A) Odborný garant aktivity 1.1. 
1.1  Inovácia vzdelávania prostredníctvom zriadenia odborných učební alebo laboratórií  
(Položka 3.3.1) 

Popis služieb:  
 je zodpovedný za kvalitu výstupu aktivity z hľadiska odbornosti 
 zabezpečuje maximálnu možnú mieru využitia nových zariadení v laboratóriách 

v inovovanom vzdelávacom procese 
 jedná sa o externého experta – nezávislého špecialistu, ktorý má skúsenosti s využívaním 

moderných pomôcok vo výučbe vrátane zvyšovania využívania IKT 
 zodpovedá za kvalitatívnu úroveň nakupovaných zariadení do laboratórií  
 podieľa sa na spracovaní techn. špecifikácie nakupovaných zariadení v rámci aktivity 
 spolupracuje pri verejnom obstarávaní nakupovaných zariadení 
 zabezpečuje určitý komfort učiteľom – účastníkom projektu - pri používaný nových IKT 

zariadení a dopĺňa chýbajúce zručnosti učiteľa pri ich praktickom používaní  
 spolupracuje s učiteľmi zapojenými do aktivity   

tel:2023823131
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 je zodpovedný za úroveň využívania IKT pri práci s novovytvorenými učebnicami, 
odbornými textami, pracovnými listami a pod. 

 zabezpečuje hospitácie vyučovacích hodín, na ktorých budú používané inovované učebné 
materiály a IKT  

 vyhodnocuje proces  vzdelávania z pohľadu využitia zakúpenej didaktickej a IKT techniky 
 výstupy svojej práce konzultuje s predstaviteľmi školy 
 rieši aktuálne problémy týkajúce sa predmetu dodávky  
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 
 Kvantifikovateľné výstupy:  

o 4 pedagogickí zamestnanci školy (učitelia) zapojení do aktivity 
o 9 nových, resp. inovovaných študijných materiálov 
o 360 žiakov zapojených do aktivity 
o 137 nových didaktických prostriedkov - Zriadenie týchto učební: 

 Chemické laboratórium 
 Laboratórium na výučbu biológie 
 Veterinárne laboratórium 

o člen komisie na vyhodnocovanie ponúk,  
o spracovanie hodnotenia účelnosti a efektívnosti nákupu.  

Rozsah zákazky:  
 aktivita 1.1: 200 hodín  

 
 

B) Odborný garant aktivity 2.1 
2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií  (Položka 4.3.1) 

Popis služieb:  
 je zodpovedný za kvalitu výstupu vzdelávania z hľadiska odbornosti 
 monitoruje proces vzdelávania z odbornej stránky a z pohľadu cieľa – využitie získaných 

poznatkov v praxi 
 zabezpečuje špecifikáciu odborného vzdelávania spoločne s určenými členmi projektového 

tímu v súlade s projektom a požiadavkami školy 
 robí predbežný prieskum trhu (aktuálna ponuka na trhu, obsah a rozsah vzdelávania 

a ceny) formou osobných konzultácií, vyhľadávaním na internete a mailovou i telefonickou 
komunikáciou  

 je zodpovedný za práce spojené s logistikou vzdelávania pedagógov školy 
 zabezpečuje hospitácie vzdelávacích aktivít 
 z pozície nezávislého auditora úrovne vzdelávania vyhodnocuje proces ďalšieho 

vzdelávania 
 vyhodnocuje prínos ďalšieho vzdelávania 
 rieši aktuálne problémy týkajúce sa predmetu dodávky vzdelávacích služieb v projekte 
 komunikácia s členmi projektového tímu, pracovníkmi ASFEU a dodávateľmi v projekte 

v oblasti zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov školy 
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 
 Kvantifikovateľné výstupy aktivity:  

o podrobná špecifikácia 8 školiacich kurzov do súťažných podkladov 
o logistika vzdelávania 15 lektorov (pedagógov školy);  

Rozsah zákazky:  
 aktivita 2.1: 160 hodín 

 
 

C) Odborný garant aktivity 3.1 
3.1. Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch (Položka 5.3.1) 

Popis služieb:  
 je zodpovedný za kvalitu výstupu aktivity z hľadiska odbornosti 
 zabezpečuje odbornú stránku (pedagogická) inovácií vo vzdelávaní po metodickej stránke, 
 mentoruje - pomáha učiteľom zapojených do aktivity projektu pri prepracovávaní študijných 

materiálov a didakt. pomôcok využívaním novej IKT techniky,  
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 zabezpečuje maximálnu možnú mieru využitia IKT v inovovanom vzdelávacom procese 
 vyhodnocuje proces  vzdelávania z pohľadu využitia zakúpenej didaktickej a IKT techniky 
  zabezpečuje určitý komfort učiteľom – účastníkom projektu - pri používaný nových IKT 

zariadení a dopĺňa chýbajúce zručnosti učiteľa pri ich praktickom používaní  
 je zodpovedný za úroveň využívania IKT pri práci s novovytvorenými učebnicami, 

odbornými textami, pracovnými listami a pod. 
 realizuje hospitácie a odporúča vylepšenia vyučovacieho procesu na základe hospitácií na 

inovovanom vyučovaní,  
 vyhodnocuje prínos inovácií vo vzdelávaní SŠ.  . 
 výstupy svojej práce konzultuje s predstaviteľmi školy 
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 
 Kvantifikovateľné výstupy:  

 4 pedagogických zamestnanci (učitelia) zapojení do aktivity 
 9 nových, resp. inovovaných študijných materiálov 
 75 žiakov 
 Zariadenie týchto odborných učební s cieľom praktickej výučby: 

o Kynologická učebňa 
Rozsah zákazky:  

 aktivita 3.1: 100 hodín  
 

 
D) Odborný garant aktivity 4.1 
4.1 Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce (Položka 7.3.1) 

Popis služieb:  
 je zodpovedný za kvalitu výstupu aktivity z hľadiska odbornosti a prepojenia s praxou 

(hlavne požiadavky zamestnávateľov na absolventov škôl a prepojenosť kariérneho 
poradenstva s trhom práce) 

 vyhľadáva a zabezpečuje účasť zástupcov firiem podľa tématického zamerania kariérneho 
dňa – potenciálnych zamestnávateľov absolventov školy 

 spolupracuje pri verejnom obstarávaní v rámci aktivity (špecifikácia zákazky, podmienky 
účasti, výber potenciálnych dodávateľov, hodnotenie ponúk,..) 

 výstupy svojej práce konzultuje s predstaviteľmi školy 
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 
 Kvantifikovateľné výstupy:  

o Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivity: 60 
o Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivity: 75 
o Zrealizovanie min. dvoch dní zameraných na prezentáciu možností uplatnenia sa 

absolventov školy na trhu práce v spolupráci s IT firmami a inými zamestnáva-teľmi 
na trhu práce s atraktívnym programom pre záujemcov o školu i jej študentov 
a absolventov 

Rozsah zákazky:  
 aktivita 4.1: 120 hodín  

 
 

E) Odborný garant aktivity 4.2 
4.2 Záverečná konferencia projektu (Položka 8.3.1) 

Popis služieb:  
 je zodpovedný za kvalitu programu konferencie z hľadiska IKT odbornosti,   
 vyhľadáva a zabezpečuje účasť zástupcov firiem a určených inštitúcií na záverečnej 

konferencii projektu,  
 kontroluje obsahovú náplň príspevkov do programu konferencie a ich spracovanie a 

poskytnutie pre účastníkov konferencie.  
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 
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 Kvantifikovateľné výstupy aktivity:  
o zabezpečuje účasť 50 účastníkov záverečnej konferencii,  
o spripomienkuje obsahovú náplň min. 6 príspevkov konferencie. 
o Spripomienkuje publikáciu o projekte 

Rozsah zákazky:  
 aktivita 4.2: 60 hodín  

 
2. Služba budú poskytované v priestoroch mandanta alebo mandatára, príp. v iných vhodných 

priestoroch v rámci SR. 

3. Mandatár sa zaväzuje za riadne a včasné splnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 1 tohto článku 
zaplatiť mandatárovi odmenu popísanú v bode III tejto Zmluvy. 

 
 

III. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Celková odmena za riadne a včasné splnenie predmetu tejto Zmluvy (ďalej len „odmena“) je 

stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami vo výške: 
 

Číslo 
položky 

Názov pozície Rozsah Jednotková cena 
V EUR s DPH 

Ponúknutá cena 
v EUR s DPH 

3.3.1  Odborný garant aktivity 1.1.  200 hodín 24,45 4 890,00 

4.3.1 Odborný garant aktivity 2.1 160 hodín 24,45 3 912,00 

5.3.1 Odborný garant aktivity 3.1 100 hodín 24,45 2 445,00 

7.3.1 Odborný garant aktivity 4.1 120 hodín 24,45 2 934,00 

8.3.1 Odborný garant aktivity 4.2 60 hodín 24,45 1 467,00 

 Cena zákazky spolu 640 hodín  15 648,00 

 
 640 hod. * 24,45 EUR/hod. =  15 648,00 EUR 
 Slovom spolu: Pätnásťtisícšesťstoštyridsaťosem EUR 

2. Uvedená cena obsahuje všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zmluvy a mandatár nemá 
nárok na pokrytie ďalších nákladov priamo súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom faktúrovacom období, teda na preplácaní oprávnených 
nákladov spojených s poskytnutím služieb, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy každý mesiac na 
základe počtu hodín skutočne poskytnutých služieb (podložené výkazom práce) a dohodnutej 
hodinovej sadzby. 

4. Všetky platby dohodnuté v tomto článku Zmluvy budú splatné v lehote 14 dní odo dňa doručenia 
faktúry na základe platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu 
doručených mandantovi mandatárom do 30 dní po skončení fakturovaného obdobia. Mandatár 
berie do úvahy spôsob preplácania oprávnených výdavkov projektu a prípadné omeškanie platby 
nebude penalizovať 

 
IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Mandatár sa zaväzuje 
 

1/1  Mandatár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
plnení predmetu tejto Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

1/2  Mandatár sa zaväzuje poskytnúť mandantovi v ktorejkoľvek etape realizácie projektu na jeho 
požiadanie želané informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu plnenia predmetu Zmluvy. 

1/3  Mandatár sa zaväzuje so všetkými informáciami získanými pri realizácii predmetu tejto Zmluvy 
zaobchádzať dôverne, nezneužívať ich v prospech seba ani tretích osôb, ani ich nepoužiť na iný 
účel ako vyplýva z tejto Zmluvy. 

1/4 Mandatár sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, podľa pokynov mandanta a chrániť záujmy mandanta. 

1/5 Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie služieb zodpovednou osobou – p. Slavomírom 
Terezkom, ktorý v rámci verejného obstarávania preukázal splnenie podmienok účasti. Prípadnú 
výmenu zodpovednej osoby je potrebné predom schváliť mandantom, pričom musí spĺňať 
podmienky účasti, t.j.: 
 VŠ vzdelanie, príp. úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a 4 roky praxe 
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 prax v odbore IKT min. 5 rokov 
 spolupráca s min.3 školami (SŠ alebo ZŠ) pri inovácii vzdelávania 
 vítané (nie je podmienkou): skúsenosti s projektami financovanými z fondov EÚ a štát.rozpočtu 

1/6   Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 120/2014/1.1/OPV, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 
všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a 
poskytnúť im  všetku potrebnú súčinnosť. 

1/7 Mandatár sa zaväzuje pripraviť, spracovať a poskytnúť mandantovi všetky podklady, ktoré sú 
potrebné na predloženie vyhodnotenia a financovania projektu riadne a včas v zmysle platných 
právnych predpisov, usmernení a požiadaviek mandanta a to tak, aby bola zabezpečená 
oprávnenosť nákladov spojených s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak do stanoveného termínu 
mandatár nepredloží mandantovi požadované doklady a na základe toho alebo inou chybou 
mandatára vzniknú rozhodnutím ASFEU neoprávnené výdavky vyššie uvedeného projektu, tieto 
v plnej preukázateľnej výške znáša mandatár, teda je povinný ich mandantovi vrátiť formou 
dobropisu. 

1/8  Mandatár je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu zo spracovania osobných údajov 
účastníkov projektu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

 
2. Mandant sa zaväzuje 
 

2/1  Poskytovať informácie a všetku potrebnú súčinnosť mandatárovi tak, aby mandatár mohol splniť 
predmet Zmluvy včas a riadne. 

2/2  V prospech účtu mandatára uhradiť všetky platby za podmienok dohodnutých v čl. III. tejto zmluvy. 

2/3  Mandant berie na vedomie, že všetky informácie o mandatárovi o jeho zamestnancoch, interných 
postupoch, know-how a ďalších skutočnostiach týkajúcich sa mandatára, o ktorých sa dozvedel pri 
plnení predmetu tejto zmluvy a ktoré nie sú verejne dostupné a známe, sú predmetom obchodného 
tajomstva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a predmetom ochrany osobných 
údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (všetko spoločne ďalej len 
„Dôverné informácie“). 

 
V. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu zmluvné strany uskutočniť len písomne a po 

vzájomnej dohode formou dodatku k nej. 

2. V častiach tejto zmluvy osobitne neupravených platia ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného 
zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Režim zmluvy sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne 
úsilie na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade riešenia sporov súdnou 
cestou, je príslušným  miestom súd Slovenskej republiky podľa ustanovení Občianskeho súdneho 
poriadku. 

4. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú do poskytnutia služieb v dohodnutom rozsahu, najneskôr 
do ukončenia projektu uvedeného v preambule zmluvy. 

5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať v súlade s ust. § 574 a 575 Obchodného 
zákonníka a to aj bez uvedenia dôvodu s tým, že výpovedná doba je 30 dní od doručenia výpovede. 

6. V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností, môže ktorákoľvek strana od zmluvy 
odstúpiť ihneď, čím nie sú dotknuté práva na náhradu škody, resp. vzájomné vyrovnanie. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou musia byť doručené 
osobne s písomným potvrdením prevzatia alebo odoslané ako doporučená zásielka  na adresu 
druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pričom mandant obdrží dva exempláre a mandatár 

jeden. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zúčastnenými stranami a účinnosť deň po zverejnení 
zmluvy v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.. 
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3. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto zmluva bola 
spísaná na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a nebola dojednaná a 
uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.  Zmluvná voľnosť oboch účastníkov zmluvy 
nie je obmedzená, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, 
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 
ustanovení tejto zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. 
V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto 
ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím tejto zmluvy 
a dotknutým ustanovením. 

5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou neupravené 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky. 

 
Nitra, 26.9.2014     Humenné, 23.7.2014 
 
Mandant:      Mandatár: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

...............................................................                          ............................................................. 
              Mgr. Edita Križanová                  Slavomír Terezka 
                   Riaditeľka školy                        konateľ 


