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C) Zmluvné strany majú záujem určiť rozsah a hranice ich existujúcich a budúcich práv

a povinností vo vzťahu k vyššie uvedenému, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

1. Článok
Definícia pojmov

1.1 Pojmy uvedené v tejto Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve
nasledovný význam:
1.1.1 "Projekt" znamená súbor aktivít zúčastnených osôb zameraných na zavedenie

systému elektronického testovania a vybudovanie databázy úloh a testov zo
všeobecnovzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia predpokladov pre efektívne
hodnotenie úrovne vedomostí žiakov základných a stredných škôl na území
Slovenskej republiky, s následným využitím výsledkov ako podkladov pre
zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu
a potrieb zvyšovania úrovne vzdelávania.

1.1.2 "Elektronický systém testovania" znamená centrálnu elektronickú databanku
katalógu úloh ako funkčného systému na ukladanie a organizáciu kolekcií činností
zúčastnených subjektov zameraných na uvedenie do prevádzky elektronického
systému testovania, teda vytvorenej centrálnej elektronickej databanky úloh ako
funkčného systému obsahujúceho priebežne tvorenú databanku úloh pre tvorbu
testov na testovanie žiakov základných a stredných škôl a obsahujúceho ďalšie
funkcionality, umožňujúcej ako systém správu evidovaných úloh, ich aktualizáciu,
výmenu a doptňanie, tvorbu testov z databanky úloh, ich vvplňanie v rámci
zabezpečeného rozhrania, kontrolu, vyhodnocovanie.

1.1.3 "Testovanie" znamená súbor činností zabezpečujúcich overovanie vedomostí žiakov
elektronickou formou, prostredníctvom Poskytovateľom zadávaných testov
a Poskvtovateľorn stanovenom rozsahu. Rozsah bude definovaný minimálnym
počtom žiakov pre test. Rozsah a termín testovania bude dohodnutý medzi Školou
a Poskytovateľom.

1.1.4 "Dodávatel'" znamená príslušnú tretiu stranu, ktorá na základe zmluvných vzťahov
s Poskytovateľom zabezpečuje v rámci Projektu dodávku Tovaru a poskytovanie
Služieb zaškolenia.

1.1.5 "Tovar" znamená plnenia (vrátane hnuteľných vecí, počítačových programov a ich
nosičov, súborov prístupových dát, licencií a iných majetkových práv vrátane práv
duševného vlastníctva, technických riešení a pod.), ktoré Dodávateľ, na základe
zmluvných vzťahov s Poskytovateľom, dodá Škole a Škola ich, na základe oznámenia
Poskytovateľa, v súlade s touto Zmluvou prevezme.

1.1.6 "Služby zaškolenia" znamená súbor činností Dodávateľa v rozsahu školení osôb
určených Školou, v špecifikácii podľa požiadaviek Poskytovateľa, v súlade
s Projektom, realizovaných v čase od začatia testovacej prevádzky Elektronického
systému testovania najneskôr do jej ukončenia; Škola je povinná poskytnúť
Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie zaškolenia.

1.1.7 "Frekventant" znamená, pedagogický zamestnanec alebo nepedagogický
zamestnanec Školy, ktorý sa na základe tejto Zmluvy zúčastní poskytnutia Služieb
zaškolenia alebo zaškolenia Poskvtovateľom.
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