Základná škola s materskou školou Jelšava, Železničná 245, 049 16 Jelšava
Projekt: „Čítam, rozumiem, rozmýšľam, rastiem“ ITMS: 26130120055 Číslo zmluvy: 024/2012/3.1/OPV

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DIAGNOSTICKÝCH SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 261 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou Jelšava, Ţelezničná 245,
049 16 Jelšava
Štatutár:
Mgr. Dušan Mihalides
Bankové spojenie:
VÚB, pobočka Revúca
Číslo účtu:
1660275653/0200
IČO:
37 888 714
DIČ:
2021670112
Telefón:
+421-58-4482894
Elektronická pošta:
zsjelsava@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)
Dodávateľ:
Štastutár:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Telefón:
Elektronická pošta:
(ďalej len „Dodávateľ“)

KREDIT Consulting, s.r.o.,Klimkovičova 11, Košice-Sídlisko KVP,
040 23 Košice
PaedDr. Pavel Leško, konateľ
Tatra Banka, a.s. Bratislava, pobočka Košice
2626722207/1100
36 211 125
2021614595
Neplatca DPH
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel S.r.o.,
vloţka číslo: 12943/V
+421-55-2345730-1
kreditke@kreditke.sk

Preambula
Dodávateľ ako víťaz verejného obstarávania, realizovaného formou zákazky s nízkou hodnotou v
zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení, uzatvára túto zmluvu s objednávateľom na
poskytnutie diagnostických sluţieb podľa článku I. tejto zmluvy.
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť diagnostické sluţby pre objednávateľa,
konkrétne pre ESF projekt „Čítam, rozumiem, rozmýšľam, rastiem“; ITMS:
26130120055; Aktivita „Diagnostika vyučovacieho procesu“.
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2. Dodávateľ poskytne diagnostické sluţby pouţitím diagnostiky Farby školy. Popis
diagnostického systému, rozsah dodaných sluţieb a výstupy sú popísané v článku II. tejto
zmluvy.
3. Do diagnostického procesu bude zapojených spolu 259 ţiakov v 21 triedach a 15 učiteľov
objednávateľa.
Článok II.
Popis a rozsah poskytovaných služieb
1. Farby školy je diagnostický intervenčný systém, ktorý bol vyvinutý v Českej republike
(pozri www.camethod.com; www.barvyskoly.cz) a je schopný zmysluplne objasňovať
štruktúru a priebeh individuálneho a skupinového myslenia, cítenia, preţívania a
sebarealizačného správania sa. Vyuţíva inovatívnu projektívnu techniku farebne slovných asociácií a metódu OKAV (objektovo-komunikačnú analýzu vedomia). Na zber
dát a ich vyhodnotenie sa vyuţíva on-line internetový snímač a počítačové spracovanie.
2. Predmetom zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy je pripraviť a spracovať diagnózu
prostredia v škole/triede medzi ţiakmi a prostredia v zborovni medzi učiteľmi
prostredníctvom aplikácie produktov diagnostiky Farby školy, zameraných na
zmapovanie a skvalitnenie procesov v škole. Vybrané produkty diagnostiky sú schopné
merať podmienky na vzdelávanie, priebeh vzdelávania, podporu školy ţiakom
a študentom, vplyv vzájomných vzťahov školy na ţiakov a na ďalšie relevantné osoby
participujúce na vzdelávaní, ďalej výsledky vzdelávania ţiakov a študentov, ako aj kvalitu
personálnej práce a riadenie školy i kvalitu ďalšieho vzdelávania pedagogických
pracovníkov. Diagnóza bude slúţiť na zmapovanie procesov v škole/triede a zborovni
a následné skvalitnenie procesov a prípravu nových učebných materiálov na podporu
čitateľskej gramotnosti.
3. Zber dát sa bude realizovať v priestoroch školy pod vedením certifikovaného konzultanta
pri dodrţani poţiadaviek: vysoká úroveň ochrany osobných údajov, vysoká objektivita
a opakovateľnosť výstupov, minimalizácia tzv. „klientskyych obrán“, vizualizácia z hľadiska
problémových oblastí, kvalitná úroveň psychometrickej štandardizácie. Pre
bezproblémové zabezpečenie zberu dát je ţiadúce na strane objednávateľa zabezpečiť
primeraný počet osobných PC, v ktorých bude nainštalovaný program "ADOBE FLASH
PLAYER" minimálne verzia 6 (moţnosť stiahnuť na www.adobe.com/cz/), čo je dôleţitý
predpoklad pre vstup do on-line snímača. Rovnako je dôleţité zabezpečiť prítomnosť
všetkých diagnostikovaných ţiakov a učiteľov v dohodnutých termínoch na on-line
snímanie.
4. Diagnostický proces, t. j. zber dát bude realizovaný aplikáciou produktov diagnostiky
Farby školy, ktoré garantujú výsledky diagnostiky, opísané v bode 6 tejto zmluvy.
5. Produkty, určené pre relevantné cieľové skupiny:


Žiaci školy
Produkt: Vnútorná evalvácia školy/triedy
Vybratí ţiaci školy budú podrobení detailnej psychometrickej diagnostike, ktorej účelom
je získať informácie o kvalite vzdelávacieho procesu, t. j o kľúčových aspektoch ţivota
školy, a to o efektivite učenia, atmosfére vzťahov, silných a slabých stránkach
a ohrození rizikovými javmi, ale aj o postojoch ţiakov k čiastkovým aspektom ţivota
školy, ktoré determinujú vyučovací proces, t. j. k učebným textom a ďalším materiálom,
didaktickým pomôckam, formám a metódam vzdelávania.
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Učitelia školy
Produkt: Profil učiteľskej skupiny
Produkt: Profil učiteľa
Vybratí učitelia školy budú podrobení detailnej psychometrickej diagnostike, ktorej
účelom je zaistiť detailné informácie o postojoch učiteľov ku kľúčovým aspektom ţivota
školy – a to na úrovni jednotlivca a celého učiteľského kolektívu - v oblastiach efektivity
pracovných procesov, charakteristík jednotlivca i učiteľského kolektívu (silné a slabé
stránky), atmosféry vzťahov u jednotlivcov i v učiteľskom kolektíve, typov správania sa,
či motivácie učiteľov.

6. Výsledky diagnostiky budú spracované v podobe grafického a textového dokumentu t. j.
súboru údajov, popisujúcich psychometrické hodnoty danej cieľovej skupiny a budú
poskytovať informácie, popísané v ods. 5 tohto článku. Minimálne budú obsahovať:
Diagnózu atmosféry vzťahov v učiteľskom zbore; Diagnózu atmosféry vzťahov
v škole/triede; Diagnózu efektivity učenia, vrátane porovnania s normou SR; Definovanie
ohrozenia rizikovými vplyvmi; Silné a slabé stránky školy.
7. Dodávateľ poskytne objednávateľovi celkovo max. 40 výstupov v rozsahu od 11 aţ do 40
strán vo formáte PDF, ktoré budú doručené objednávateľovi prostredníctvom emailu na
emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Článok III.
Termíny plnenia zmluvy
1. Lehota dodania predmetu plnenia a doba trvania zmluvy je určená od účinnosti zmluvy
počas trvania projektu (apríl 2012 – marec 2014) v celkovej dĺţke 24 mesiacov.
2. Sluţby podľa čl. II. tejto zmluvy budú poskytované len po dobu jej účinnosti..
Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Projekt „Čítam, rozumiem, rozmýšľam, rastiem“ popísaný v článku I., ods. 1 je financovaný
z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
2. Celková cena za predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými
stranami vo výške 9.090 EUR (slovom: Deväťtisícdeväťdesiat eur). Dodávateľ nie je platca
DPH.
3. Cena je stanovená podľa cenovej ponuky dodávateľa do výberového konania zo dňa
13.6.2012.
4. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po poskytnutí
sluţby na základe predloţenej faktúry a preberacieho protokolu. Lehota splatnosti faktúry
bude 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ služieb sa zaväzuje:
1. Dodávateľ sa zaväzuje, ţe predmet zmluvy vykonajú osoby odborne spôsobilé na plnenie
predmetu zmluvy.
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PRÍLOHA č. 1

PREBERACÍ PROTOKOL
Objednávateľ:
Štatutár:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Elektronická pošta:
Dodávateľ:
Štatutár :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Telefón:
Elektronická pošta:

Základná škola s materskou školou Jelšava, Ţelezničná 245,
049 16 Jelšava
Mgr. Dušan Mihalides
VÚB , pobočka Revúca
1660275653/0200
37 888 714
2021670112
+421-58-4482894
zsjelsava@gmail.com
KREDIT Consulting, s.r.o.,Klimkovičova 11, Košice-Sídlisko KVP,
040 23 Košice
PaedDr. Pavel Leško, konateľ
Tatra Banka, a.s. Bratislava, pobočka Košice
2626722207/1100
36 211 125
2021614595
Neplatca DPH
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel S.r.o.,
vloţka číslo: 12943/V
+421-55-2345730-1
kreditke@kreditke.sk

Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, ţe preberací protokol bude spracovaný podľa
nasledujúceho vzoru:

PREBERACÍ PROTOKOL VÝSTUPOV DIAGNOSTIKY
podľa článku II., ods. 7 Zmluvy o poskytnutí diagnostických sluţieb zo dňa ..........
Objednávateľ:
Štatutár:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Elektronická pošta:

Základná škola s materskou školou Jelšava, Ţelezničná 245, 049 16
Jelšava
Mgr. Dušan Mihalides
VÚB, pobočka Revúca
1660275653/0200
37 888 714
2021670112
+421-58-4482894
zsjelsava@gmail.com
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Dodávateľ:
Štatutár:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Telefón:
Elektronická pošta:

KREDIT Consulting, s.r.o: Klimkovičova 11, Košice-Sídlisko KVP,
040 23 Košice
PaedDr. Pavel Leško, konateľ
Tatra Banka, a.s. Bratislava, pobočka Košice
2626722207/1100
36 211 125
2021614595
Neplatca DPH
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel S.r.o.,
vloţka číslo: 12943/V
+421-55-2345730-1
kreditke@kreditke.sk
Výstup – názov a popis

Dátum odoslania
výstupu el. poštou

Objednávateľ prehlasuje, ţe všetky výstupy uvedené vyššie mu boli riadne doručené.

V Jelšave dňa ................................

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:
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