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Zmluva o zapojení do národného projektu „Digitálne učivo na dosah“ 
a poskytovaní eGov služby „Prístup k digitálnym službám školy“ 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluva číslo [vložiť automatický text kod skoly/1] 
 
Zmluvné strany: 
 
A. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO: 00 164 381 
Štatutárny zástupca: Mgr. Norbert Molnár, vedúci služobného úradu 

 
(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 
 
B. [názov školy] 

[kód školy] 
[adresa školy] 
[štatutárny zástupca školy] 

 
(ďalej len „Škola“) 
 
(MŠVVaŠ SR a Škola ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
 
PREAMBULA 

 

A) MŠVVaŠ SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské, základné, 
stredné a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu 
starostlivosť o mládež a šport. 
 

B) MŠVVaŠ SR v oblasti výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách 
a školských zariadeniach, okrem iného, riadi výkon štátnej správy na úseku školstva, vypracúva a 
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy a iné predpisy, vydáva a zverejňuje štátne vzdelávacie 
programy, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy, tvorí strategické, koncepčné a meto-
dické dokumenty pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy, schvaľuje učebnice, odborné 
učebné texty a didaktické materiály, vedie centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, centrálny 
register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl 
a školských zariadení, vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-
technického a priestorového zabezpečenia, vytvára podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri výchove a vzdelávaní. 
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C) MŠVVaŠ SR je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o NFP č. 
Z2111022004701. 
 

D) Uzatvorením Zmluvy o NFP č. Z2111022004701 sa MŠVVaŠ SR zaviazalo realizovať národný pro-
jekt „Digitálne učivo na dosah“ (ďalej iba „Projekt DUD“ ). Špecifickým produktom Projektu 
DUD je zavedenie eGov služby „Prístup k digitálnym službám školy“ (ďalej iba „eGov služba“). 
 

E) V zmysle Zmluvy o partnerstve uzatvorenej medzi MŠVVaŠ SR a Úradom vlády SR je MŠVVaŠ SR 
hlavným partnerom Projektu DUD a Úrad vlády SR je partnerom Projektu DUD. 
 

F) Úlohou MŠVVaŠ SR ako hlavného partnera Projektu DUD je sprístupniť eGov službu  a IS služby, 
ktoré tvoria eGov službu, vybraným školám a školským zariadeniam, deťom, žiakom, posluchá-
čom škôl, ako aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. 
 

G) eGov služba bude poskytovaná prostredníctvom informačného systému Centrálny bod v správe 
MŠVVaŠ SR, vyhradenej dátovej infraštruktúry a lokálnych  zariadení. 
 

H) MŠVVaŠ SR určilo, že vybrané časti informačného systému Centrálny bod (ďalej iba „IS CB“) 
bude prevádzkovať Prevádzkovateľ IS CB, pričom vzťahy medzi MŠVVaŠ SR a Prevádzkovateľom 
IS CB sú upravené v Prevádzkovej zmluve. 
 

I) Vyhradená dátová infraštruktúra je vo vlastníctve Poskytovateľa Vyhradenej siete, pričom vzťahy 
medzi MŠVVaŠ SR, Poskytovateľom Vyhradenej siete a Prevádzkovateľom Vyhradenej siete sú 
upravené v Prevádzkovej zmluve. 
 

J) Zariadenia poskytované Škole sú v správe Poskytovateľa Zariadení. Poskytovateľ Zariadení na 
základe Prevádzkovej zmluvy vypožičal jednotlivé zariadenia MŠVVaŠ SR za účelom ich ďalšieho 
vypožičania Škole. 

 
A keďže 

 
K) Škola podaním Žiadosti o zapojenie do Projektu DUD prejavila záujem o zapojenie sa do Projektu 

DUD a poskytovanie eGov služby  a MŠVVaŠ SR túto žiadosť akceptovalo, 
 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDOVNOM: 
 

1. Zmluvné strany uzatvárajú medzi sebou túto Zmluvu o zapojení do Projektu DUD a poskytovaní 
eGov služby „Prístup k digitálnym službám školy“.  
 

2. MŠVVaŠ SR sa zaväzuje sprístupniť najmä Škole, pedagogickým a nepedagogickým zamestnan-
com Školy, deťom, žiakom a poslucháčom Školy prístup k eGov službe, ktorá je tvorená nasledov-
nými IS službami: 
 

 Certifikácia zariadenia pre digitálne služby školy 

 Pristupovanie k rezortným službám a službám tretích strán pre digitálne vzdelávanie 

 Pristupovanie k rezortnému digitálnemu edukačnému obsahu a digitálnemu edukačnému ob-
sahu tretích strán 

 Sprístupnenie bezpečnostných záznamov a súvisiacich informácii v školách 

 Centrálny manažment a monitoring sieťovej infraštruktúry a bezpečnosti vo vyhradenej sieti 
MŠVVaŠ SR 

 Archivácia digitálneho bezpečnostného záznamu a informácie vo vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR 

 Základná certifikácia a autorizácia vo vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR 
 
(ďalej iba „IS služby“ a každá z nich tiež jednotlivo ako „IS služba“). 
 

3. Táto Zmluva špecifikuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri využívaní eGov služby a jednotli-
vých IS služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Podmienky poskytovania eGov služby (ďalej 
iba „Podmienky“). Podmienky podrobne upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán pri po-
skytovaní eGov služby a IS služieb podľa tejto Zmluvy. Podpisom tejto Zmluvy Škola súhlasí s 
Podmienkami a ich obsah bez výhrad akceptuje. V prípade rozdielu medzi touto Zmluvou 
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a Podmienkami majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy. MŠVVaŠ SR je oprávnené kedykoľvek 
jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť Podmienky. Zmena Podmienok je pre Školu platná 
a účinná 30 pracovných dní od zverejnenia upravenej verzie na stránke www.edu-centrum.sk. 
 

4. Všetky žiadosti o vykonanie zmeny v kvalite alebo rozsahu eGov služby je Škola povinná žiadať na 
tlačive podľa vzoru uverejneného na stránke www.edu-centrum.sk alebo prostredníctvom Ús-
tredného portálu verejnej správy. 
 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov. 
 

6. Po uplynutí prvých 5 rokov trvania Zmluvy sa Zmluva automaticky predlžuje o ďalších 5 rokov, 
okrem prípadov, ak Škola doručí MŠVVaŠ SR písomnú žiadosť o ukončenie účasti v Projekte DUD 
podľa vzoru uverejneného na stránke www.edu-centrum.sk alebo prostredníctvom Ústredného 
portálu verejnej správy alebo ak MŠVVaŠ SR doručí Škole písomnú výpoveď. Žiadosť Školy ale-
bo výpoveď MŠVVaŠ SR musia byť doručené druhej zmluvnej strane najmenej 3 mesiace pred 
uplynutím pôvodnej doby platnosti tejto Zmluvy. 
 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 

8. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju 
vlastnoručne v štyroch rovnopisoch podpísali, z ktorých jedno vyhotovenie dostane Škola a tri vy-
hotovenia MŠVVaŠ SR. 

 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1   Podmienky poskytovania eGov služby „Prístup k digitálnym službám školy“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Za Školu: 
 

Za MŠVVaŠ SR: 

V .............................., dňa ...........októbra 2015 V .............................., dňa ............. októbra 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Meno: Meno: Mgr. Norbert Molnár 
Funkcia: 
 

Funkcia: Vedúci služobného úradu 
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