
 

ZMLUVA 

o poskytnutí licenčného oprávnenia 
 na realizovanie rozvojového programu  

 
uzatvorená v zmysle  

 

§ 269 ods. 2  

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  

 

medzi zmluvnými stranami : 
          

POSKYTOVATEĽ LICENCIE: OZ TEAM 

 
sídlo:    Kollárova 1306/25 01841 Dubnica nad Váhom 
IČO:     50377868 
zapísaný v Registri občianskych združení vedenom MV SR pod VVS/1-900/90-46795 
 
zastúpený: Jaroslav DODOK, predseda 
 
emailová adresa pre elektronickú korešpondenciu: jaroslavdodok@gmail.com 
telefónne číslo: 0911014004 
 
 
(ďalej len „Poskytovateľ”) 
 
a 
 

NADOBÚDATEĽ LICENCIE: Gymnázium 

 
sídlo:    Hlinská 29, 011 80, Žilina 
IČO:     00160903 
DIČ:    2021518642 
 
zastúpená: Bc. Ing. Jarmila TUROŇOVÁ, riaditeľka školy 
 
emailová adresa pre elektronickú korešpondenciu:  turonova@gymza.sk 
telefónne číslo: 0911 896 192 
 
 
(ďalej len „Nadobúdateľ”) 
 

 
 

v tomto znení 
 
 



 

 
Článok 1 

Definície pojmov používaných v tejto zmluve 
 
 
„Zmluvné strany“  Zmluvnými stranami sa rozumie Poskytovateľ a Nadobúdateľ.  
 
„Rozvojový program“  Rozvojovým programom sa rozumie Show your talent, dlhodobý rozvojový 

program občianskeho združenia OZ TEAM, ktorý pozostáva z Manuálu, 
Metodiky, Licencie, Reklamy, loga, konkrétnych postupov, prístupov a 
vzdelávacích aktivít.   

 
„Manuál“ Manuálom sa rozumie dokument vypracovaný Poskytovateľom, ktorý 

obsahuje základný koncept programu, jeho pravidlá, princípy, termíny a iné 
dôležité informácie. Manuál je súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej Prílohu č.1. 

 
„Metodiky“ Metodikou sa rozumie dokument vypracovaný Poskytovateľom, ktorý 

obsahuje postup a návod ako získavať stanovené kompetencie, ako 
dosahovať vzdelávacie ciele a realizovať vzdelávacie aktivity. Manuál je 
súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej Prílohu č.2. 

 
„Licencia“ Licenciou   sa   rozumie   oprávnenie     prevádzkovať   Rozvojový program 

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
„Reklama“ Reklamou sa rozumie prezentácia služieb, obchodného mena, značky a pod. 

vo forme obrazovej, textovej,  zvukovej, grafickej a pod.  
 

„SYTEV“ Pojmom „SYTEV“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie organizácia Slovak 
YouthforTravelling, Education and Volunteerin, ktorá bude koordinovať 
Rozvojový program na škole.  

 
Článok 2 

Účel zmluvy 
 

2.1 Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnosti, ako aj podmienok spolupráce 
Zmluvných strán  pri realizácii Rozvojového programu Show your talent Nadobúdateľom za 
účelom zabezpečenia  jednotných princípov fungovania. 

 
2.2 Nadobúdateľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy oprávnený vykonávať len činnosti v zmysle 

tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje: 
 

3.1.1.  udeliť Nadobúdateľovi Licenciu na realizáciu Rozvojového programu Show your talent  
3.1.2.  sprístupniť Nadobúdateľovi metodiku a manuál  
3.1.3.  poskytnúť Nadobúdateľovi súčinnosť potrebnú pre realizáciu Rozvojového programu 
3.1.4.  zrealizovať marketingové aktivity za účelom prezentácie Nadobúdateľa 



 

  
a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
3.2 Touto zmluvou sa Nadobúdateľ zaväzuje v spolupráci s organizáciou SYTEV: 
 

3.2.1.  pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť Rozvojový program Show your talent v školskom 
roku 2020/2021 v súlade s touto zmluvou, nie však v rozpore s právnymi predpismi  
3.2.2.  dodržiavať počet jednotlivých aktivít Rozvojového programu uvedených v metodike 
3.2.3.  vyhľadávať pre zabezpečenie financovania Rozvojového programu záujemcov 
o sponzoring, partnerstvo či mediálnu spoluprácu  
3.2.4.  realizovať marketingové aktivity za účelom prezentácie Rozvojového programu, 
Poskytovateľa ako aj partnerov  
3.2.5.  uhradiť Poskytovateľoviplatby dohodnuté v tejto zmluve 
 
a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
Článok 4 

Udelenie licencie 
 
4.1.   Poskytovateľ, ako autor Rozvojového programu Show your talent touto zmluvou 

udeľujeNadobúdateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na 
realizáciu Rozvojového programu. 

 
4.2.    Licencia je udelená na dobu, ktorá začína dňom podpisu zmluvy a trvá do 30. júna 2021. 
 
4.3.    Nadobúdateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za udelenie Licencie 

licenčný poplatok dohodnutý v bode 6.1. tejto zmluvy.   
 
4.4.  Nadobúdateľ je povinný zrealizovať všetky povinné aktivity Rozvojového programu podľa
 Manuálu počas trvania Licencie.  
 
4.5.  Nadobúdateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa 
  prenechať výkon práv z udelenej Licencie tretej osobe.  
 
4.6.  Nadobúdateľ je uzrozumený s tým, že Poskytovateľ je autor Rozvojového programu, pričom 

má právo udeliť Licencie aj iným osobám.  
 

Článok 5 
Práva a povinnosti 

 
5.1.  Nadobúdateľ je povinný poskytnúť vo vzdelávacom procese priestor pre nasledujúce aktivity: 
 

 Úvodné workshopy (nábory) pre všetkých študentov 1. a 2. ročníka 

 Výberové konanie všetkých prihlásených záujemcov 

 Úvodné a záverečné víkendové školenie 

 Talentové testy GALLUP Top 5 CliftonStrengths pre zapojených študentov 

 Štyri workshopy pre účastníkov Rozvojového programu 

 Jeden workshop pre všetkých pedagógov školy  

 Štyri tímové projekty, prostredníctvom účastníkov  

 Záverečnú konferenciu  



 

5.2  Nadobúdateľ je poskytnúť organizácii SYTEV súčinnosť pri zostavovaní realizačného tímu, 
ktorý bude pozostávať z: 

 

 Garanta školy 

 Garanta vzdelávania 

 Koordinátora mentorov a lektorov 

 Koordinátora študentov 

 Koordinátora učiteľov 
prípadne iných členov tímu podľa jeho potreby.  

 
5.3.  Nadobúdateľ je povinný: 
 

 Umožniť Poskytovateľovi monitoring na aktivitách Rozvojového programu 

 Nerealizovať prípadné zásadné zmeny a úpravy v Rozvojovom programe bez 
predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa  

 Zdieľať s Poskytovateľom skúsenosti a osobné údaje účastníkov, sponzorov a partnerov 
Rozvojového programu 

 Zapojiť do Rozvojového programu svojich študentov a učiteľov 

 V spolupráci so SYTEV priebežne reportovať o priebehu Rozvojového programu a jeho 
výsledkoch, posielať poskytovateľovi správu z každej vzdelávacej aktivity 

 Spolupodieľať sa na nákladoch programu 
 
5.4.  Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť propagáciu, a to nasledujúcim spôsobom: 
 

 Bude uvádzať Poskytovateľa ako autora a spolurealizátora Rozvojového programu 

 Na všetkých materiáloch a na všetkých aktivitách Rozvojového programu bude uvádzať logo 
Poskytovateľa a jeho hlavných partnerov 

 Dostatočným spôsobom na webe školy, v priestoroch školy, v priestoroch realizácie aktivít 
bude uvádzať logo Poskytovateľa a jeho hlavných partnerov 

 Bude uvádzať Rozvojovú agentúru Žilinského samosprávneho kraja a Žilinský samosprávny 
kraj ako finančného podporovateľa na všetkých dokumentoch a pri všetkých aktivitách 
v súvislosti s Rozvojovým programom, ako aj uverejňovanie loga RA ŽSK a ŽSK 

 
5.5.  Poskytovateľ je povinný zabezpečiť: 
 

 Metodiku a Manuál pre Nadobúdateľa 

 Úvodné zaškolenie k metodike 

 Knowhow a skúsenosti s Rozvojovým programom 

 Logo a grafickú identitu Rozvojového programu 

 Funkčnú webstránku s online prihlasovaním 

 Funkčný Instagram a Facebook stránku pre príspevky Nadobúdateľa 

 Formulár prezenčných listín, oznámení a certifikátov 

 Formulár projektových zámerov, vyhodnotení a vyučtovaní 

 Sieť kontaktov na lektorov, mentorov či partnerov 

 Lektora na víkendové školenie  

 Osobnú podporu a online konzultácie 
 
5.6.  Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre Nadobúdateľa propagáciu: 

 Uverejniť logo Nadobúdateľa na webstránke, Instagrame, Facebook stránke 



 

 Uverejniť meno Nadobúdateľa v mediálnych výstupoch týkajúcich sa školy Nadobúdateľa 

 Prezentovať Nadobúdateľa v komerčnom a neziskovom prostredí ako aj v samospráve 
 
5.7.  Poskytovateľ má právo veta: 

 Pri výbere mentorov a lektorov Rozvojového programu Nadobúdateľom 

 Pri schvaľovaní tímových projektov  

 
Článok 6 

Vzájomné finančné nároky zmluvných strán 

 
6.1.  Zmluvné strany sa záväzne dohodli, že Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu, za 
ktorú Nadobúdateľ zaplatí licenčný poplatok700€ (slovom: sedemsto eur).  
 
6.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ použije predmetné financie uvedené v bode 6.1. 
na účely rozvoja a koordinácie Rozvojového programu, ako aj na zabezpečenie podpory pre 
Nadobúdateľa. 
 
6.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný v spolupráci s organizáciou SYTEV 
zabezpečiť ostatné financovanie Rozvojového Programu. 
 

Článok 7 
Mlčanlivosť 

 
7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 
ich obchodného a autorského tajomstva a to na dobu dva roky po skončení platnosti tejto Zmluvy.  
 
7.2. Predmetom mlčanlivosti sú predovšetkým informácie týkajúce sa Manuálu, Metodiky, 
Licencie a financovania Rozvojového programu.  

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 
8.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť vzniká dňom podpisu a trvá do 
30.6.2021.  
 
8.2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek vypovedať písomnou výpoveďou doručenou 
druhej zmluvnej strane s výpovednou lehotou 1 (slovom: jeden) mesiac, pričom výpovedná lehota 
začína plynúť v prvý kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená.  
 
8.3. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy okamžite, v prípade, ak jedna zo zmluvných strán 
opakovane nesplní alebo nedodrží povinnosť alebo povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z tejto zmluvy. 
Platnosť zmluvy končí s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.  
 
8.4. Prípadné ukončenie tejto zmluvy nemá vplyv na pohľadávky a záväzky vzniknuté podľa tejto 
zmluvy do doby jej ukončenia.  
 
8.5. Zmluva môže byť upravená výhradne formou očíslovaných písomných 
dodatkov, na ktorých obsahu sa jej Zmluvné strany dohodnú a na znak súhlasu ich podpíšu. 



 

 
8.6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 
8.7. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že zmluva 
bola dojednaná na základe ich pravej a slobodnej vôle a nie v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok. 
 
Prílohy: 
 
Príloha č. 1: Manuál 
Príloha č. 2: Metodika 
 
Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
 
V Žiline, dňa03.07.2020 
 
Za Poskytovateľa:        Za Nadobúdateľa: 
 
......................................       ...................................... 
Jaroslav Dodok        Bc. Ing. Jarmila TUROŇOVÁ 
Predseda             riaditeľka 

 


