Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí služby na zabezpečenie dodávky vzdelávacích aktivít
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „dodatok č. 1“)

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
378 08 427
202 162 66 95
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Štátna pokladnica
7000402378/8180
Dexia banka, pobočka Žilina
0360361117/5600

IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie 1:
- číslo účtu:
Bankové spojenie 2:
- číslo účtu:
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
- realizačných veciach Ing. Milan Ovseník, riaditeľ odboru SO/RO pre ROP alebo
riaditeľom odboru poverený zamestnanec odboru SO/RO pre
ROP
- kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Harciníková
Telefonický kontakt
041/50 32 352
E-mailová adresa
zuzana.harcinikova@zask.sk
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

1.2 Poskytovateľ:
Open IT, s. r. o.
Sídlo a fakturačná adresa: Veľké Rovné 82
013 62 Veľké Rovné
Adresa prevádzky:
Za plavárňou 3
010 08 Žilina
IČO:
36 434 639
IČDPH:
SK2022058060
Zastúpený:
Ing. Ján Škulavík, konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba:
Ing. Ján Škulavík
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s., pobočka Žilina
Číslo účtu:
2624864981/1100
Telef. kontakt
041/763 11 77 alebo 0908 461 190
E-mailová adresa
jan.skulavik@openit.sk
(ďalej v texte zmluvy len ako „poskytovateľ“)

(ďalej spolu „zmluvné strany“).
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II.
Úvodné ustanovenia
2.1 Zmluvné strany tohto dodatku č. 1 uzatvorili dňa 23.05.2011 Zmluvu o poskytnutí služby na
zabezpečenie dodávky vzdelávacích aktivít (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je záväzok
poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa uskutočnenie vzdelávacích aktivít (kurzov) pre
zamestnancov odboru SO/RO pre ROP ŽSK v rámci projektu „Rast kvality riadenia
a implementácie decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji“, kód ITMS
22160120029.
2.2 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením bodu 2.3 Čl. II zmluvy.
III.
Predmet dodatku
3.1 Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena ustanovení prílohy č. 1 zmluvy pod názvom prílohy
„Harmonogram vzdelávacích aktivít“.
3.2 Zmenená príloha č. 1 podľa bodu 3.1 tohto Čl. dodatku č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto
dodatku č. 1.
3.3 Predmetom tohto dodatku č. 1 je aj zmena ustanovenia bodu 5.6 Čl. 5 zmluvy na nasledovné
znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Prílohou faktúr bude pozvánka, program vzdelávacej aktivity, prezenčná listina
účastníkov vzdelávacej aktivity“.
3.4 Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 1
zostávajú nezmenené, platné a účinné.
IV.
Záverečné ustanovenia
4.1 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia na stránke objednávateľa v súlade
so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4.2 Súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 „Harmonogram vzdelávacích aktivít.
4.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich exemplároch s platnosťou originálu, pričom štyri
exempláre si ponecháva objednávateľ a dva exempláre si ponecháva poskytovateľ.
4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu
porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni a ani inak za jednostranne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi podpismi v tomto dodatku č.1.
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Žiline dňa 23.08.2011

V Žiline dňa 23.08.2011

...................................
Ing. Juraj Blanár
predseda
Žilinského samosprávneho kraja

......................................
Ing. Ján Škulavík
konateľ
Open IT, s. r. o.
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Príloha č. 1 „Harmonogram vzdelávacích aktivít“
Názov vzdelávacej
aktivity (kurzu)

Rozsah
výučby

Verbálna
a neverbálna
komunikácia

2 dni

Prezentačné
zručnosti

1 deň

Počet
účastníkov

Termín
realizácie

Miesto
realizácie

Podrobný opis služby

9

28.9.201129.9.2011

Žilinský
kraj

9

21.10.2011

Žilinský
kraj

Celkové trvanie kurzu je
16 hodín (vrátane
prestávok na obed
a občerstvenie), pričom
1 vyučovacia hodina
bude 60 minút.
Poskytovateľ si stanoví
miesto realizácie kurzu,
o ktorom oboznámi
účastníkov v pozvánke.
Účastníci budú vedieť
rozpoznať a predchádzať
chybám v komunikácii,
predchádzať
nedorozumeniam, prvky
verbálnej a neverbálnej
komunikácie,
komunikovať efektívne,
parafrázovať úlohy,
sumarizovať obsah
rozhovoru.
Celkové trvanie kurzu je
8 hodín (vrátane
prestávok na obed
a občerstvenie), pričom
1 vyučovacia hodina
bude 60 minút.
Poskytovateľ si stanoví
miesto realizácie kurzu,
o ktorom oboznámi
účastníkov v pozvánke.
Účastníci kurzu získajú
základné poznatky
a zručnosti potrebné pri
príprave, realizácii
a vyhodnotení
prezentácií.
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Názov
vzdelávacej
aktivity (kurzu)

Rozsah
výučby

Počet
účastníkov

Termín
realizácie

Miesto
realizácie

Podrobný opis služby

Jazyková
kultúra
v úradnom
jazyku

1 deň

9

11.11.2011

sídlo SO/RO
pre ROP,
Úrad ŽSK,
Komenského
48, 011 09
Žilina

9

9.12.2011

Žilinský kraj

Celkové trvanie kurzu
je 8 hodín (vrátane
prestávok na obed
a občerstvenie),
pričom 1 vyučovacia
hodina bude 60 minút.
Účastníci kurzu si
osvoja správne
používanie slovníkov
a príručiek pri tvorbe
textov, najvhodnejšie
jazykové prostriedky
a ich použitie
v úradnej komunikácii,
pravidlá písania
a úpravy listov,
jazyková kultúra
v jazykovom prejave.
Celkové trvanie kurzu
je 8 hodín (vrátane
prestávok na obed
a občerstvenie),
pričom 1 vyučovacia
hodina bude 60 minút.
Poskytovateľ si
rovnako stanoví
miesto realizácie
kurzu, o ktorom
oboznámi účastníkov
v pozvánke.
Účastníci kurzu budú
vedieť správne využiť
svoj pracovný
a osobný čas, vedieť
plánovať, spoznajú
zdroje stresu, spôsoby
účinného vyhýbania sa
stresu, antistresové
techniky, efektívne
riadiť seba v čase,
naplánovať deň.

Riadenie seba
samého

1 deň

(Time Manažment,
Stress Manažment,
Self Manažment)
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Názov
vzdelávacej
aktivity (kurzu)

Rozsah
výučby

Všeobecné
a odborné
jazykové
vzdelávanie
zamerané na
oblasť
kohéznej
politiky EÚ – I.
modul
(vzdelávanie
v anglickom
jazyku)

2x do
týždňa
so
začiatkom
od 6.9.2011
v rozsahu
31
vyučovacích
hodín

Počet
účastníkov

9

Termín
realizácie

Miesto
realizácie

Podrobný opis služby

september
2011 –
december
2011,
2x do
týždňa
v čase od
8:00 do
9:30 hod.

sídlo SO/RO
pre ROP,
Úrad ŽSK,
Komenského
48, 011 09
Žilina

Intenzívny kurz
výučby anglického
jazyka prebiehajúci
dvakrát do týždňa
v mesiacoch jún až
december 2011
v rozsahu 22
týždňov, pričom 1
vyučovacia hodina
bude mať 90 minút,
t. j. spolu 44
vyučovacích hodín
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