Memorandum o vzájomnej spolupráci a propagácii
Čl. I.
Zmluvné strany
EDULAB - Centrum moderných vzdelávacích technológií
prevádzkované spoločnosťou AGEMSOFT, a.s.
Sídlo:

Rigeleho 1, 811 02, Bratislava

Zastúpenie:

Ing. Ján Trubač, predseda predstavenstva

IČO:

35782391

IČ DPH:

SK2020256040

Bankové spojenie:

2623730041/1100 Tatrabanka

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č.
2374/B
(ďalej len „EDULAB“)

a
ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH ŠKÔL SLOVENSKA
Sídlo:

Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava

Zastúpenie:

Mgr. Alena Petáková, predseda združenia

IČO:

31 750 222

Bankové spojenie:

1364708151/0200

(ďalej len „ZSŠS“)
Čl. II.
Preambula
Dynamika technologických zmien prináša v súčasnosti nové výzvy pre Slovenské školstvo. Informačné
technológie prenikajú do každej oblasti života a mladý človek ich vníma ako samozrejmú súčasť
svojho života. Naši študenti komunikujú, vyhľadávajú informácie a zabávajú sa prostredníctvom
technológií, ktoré pred 15 rokmi ešte nejestvovali. Naše školstvo sa technologickým zmenám nebráni,
rôzne projekty zabezpečili aspoň základné IT vybavenie a pripojenie na internet. Aj napriek tomu
pokrok stagnuje v dôležitej súčasti procesu digitalizácie – absentuje kvalitný digitálny vzdelávací
obsah. Školy sa dostávajú do situácie, kedy majú základný hardvér, ale chýba im softvér
prostredníctvom ktorého by učili. Bez kvalitného vzdelávacieho obsahu sú počítače len technológiou,
nie didaktickou pomôckou. Preto centrum Edulab vytvorilo Program podpory digitalizácie školstva

(PPDŠ), ktorého primárnym cieľom je digitalizácia škôl a dlhodobá podpora škôl zo strany
súkromného sektora a neziskových organizácií.
Od 15.3. 2012 sa môžu školy bezplatne registrovať do PPDŠ a získať výhody ponúkané partnermi
programu.
Edulab a ZSŠS, sa rozhodli nadviazať spoluprácu so zámerom spoločne presadzovať hlavné ciele PPDŠ.

Čl. III.
Realizácia spolupráce

1. Všetky strany veria, že ich spolupráca bude viesť k naplneniu hlavných cieľov programu PPDŠ
ktorými sú:
a) podpora využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese
b) poskytnutie finančnej pomoci školám na nákup digitálnych učebných pomôcok
zo súkromného sektora.
c) zvyšovanie motivácie súkromných firiem k spoločenskej zodpovednosti.
d) podpora riaditeľov a učiteľov v snahe o aktívne využívanie digitálnych technológií na svojej
škole.
e) popularizácia využívania digitálnych vzdelávacích technológií vo výučbe u učiteľov, detí,
rodičov a celej verejnosti.
2. Edulab sa zaväzuje:
a) poskytnúť školám registrovaným do programu PPDŠ výhody poskytované partnermi
programu
b) podporovať implementáciu digitálnych učebných pomôcok formou školení pedagogických
zamestnancov
c) realizovať odborné prednášky pre riaditeľov škôl na tému digitalizácie škôl
d) oceňovať vybraných riaditeľov zapojených škôl za priamy prínos v oblasti rozvoja digitalizácie
e) finančne podporovať inovatívnych pedagógov v procese digitalizácie škôl
f) finančne podporovať ZSŠS pri aktivitách, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov memoranda.
g) uvádzať ZSŠS ako partnera projektu PPDŠ
3. Združenie samosprávnych škôl Slovenska sa zaväzuje:
a)
b)
c)
d)
e)

poskytnúť súčinnosť pri komunikácii medzi Edulabom a samosprávnymi školami
propagovať podporu PPDŠ na samosprávnych školách a vlastných akciách
sprostredkovať dlhoročné skúsenosti s prácou so školami formou konzultácií
poskytnúť partnerovi priestor na propagáciu a prezentáciu produktov na svojich akciách
zúčastňovať sa na vybraných mediálnych akciách určených na podporu PPDŠ

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

a) Všetky zmeny a doplnky k tomuto memorandu je možno vykonať vo forme písomných
a číslovaných dodatkov podpísaných oboma stranami.
b) Memorandum sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden exemplár.
c) Memorandum sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2013 a nadobúda platnosť a účinnosť
dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
d) Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
e) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná povinnosť nie je ničím obmedzovaná, svoju vôľu
prejavili slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, zmluvu neuzavreli v tiesni či nápadne
nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli bez výhrad a na znak súhlasu podpisujú.
Zmluvné strany sa dohodli, určiť zodpovedných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať vzájomnú
komunikáciu.
Za EDULAB bude v tomto zmysle vystupovať štatutárny zástupca Ing. Ján Trubač
Za ZSŠS bude v tomto zmysle vystupovať Mgr. Alena Petáková.

V Bratislave dňa .............

Za EDULAB:

....................................................
Ing. Ján Trubač

Za ZSŠS:

............................................................
Mgr. Alena Petáková

