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Súhlas s použitím predmetov duševného vlastníctva 

(podľa zákona č.  618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom)  
 

 
Účastník aktualizačného vzdelávania (ďalej len „Účastník“) *:  

viď  prezenčná listina (tvorí prílohu tohto Súhlasu) 

 

Organizátor aktualizačného vzdelávania (ďalej len „Organizátor“):  

Názov subjektu:   Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  

Sídlo:    Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5 

IČO:    42134943 

Štatutárny zástupca: PhDr. Romana Kanovská 

 
                 
1. Účastník svojím podpisom v prezenčnej listine k aktualizačnému vzdelávaniu učiteľov s názvom 

„Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich 
hodnotenia“ (ďalej len „aktualizačné vzdelávanie učiteľov“) dáva Organizátorovi súhlas so 
zverejnením a verejným vystavením fotografického diela - fotodokumentačného materiálu 
z aktualizačného vzdelávania učiteľov, realizovaného v rámci aktivity 3.1 národného projektu 
„Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy 
vzdelávania“ (Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma vzdelávania, Opatrenie 1.1: 
Premena tradičnej školy na modernú). 

 
2. Účastník svojím podpisom v prezenčnej listine k aktualizačnému vzdelávaniu učiteľov s názvom 

„Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich 
hodnotenia“ (ďalej len „aktualizačné vzdelávanie učiteľov“) dáva Organizátorovi súhlas 
s bezodplatným použitím autorského diela – testových položiek, ktoré sú výstupom z aktualizačného 
vzdelávania učiteľov, realizovaného v rámci aktivity 3.1 národného projektu „Hodnotenie kvality 
vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“ (Operačný 
program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma vzdelávania, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na 
modernú). 

 
*Účastník aktualizačného vzdelávania (ďalej len „Účastník“) je osoba, ktorá sa zúčastňuje aktualizačného vzdelávania učiteľov 
s názvom „Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia“ v rámci aktivity 3.1 
národného projektu „Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“. 
Riešiteľom projektu je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, so sídlom na: Žehrianska 9, 851 07 Bratislava.  
 
Tento Súhlas nadobúda účinnosť dňom podpisu Účastníka (viď prezenčná listina) a platí do ukončenia 
Programového obdobia 2007 – 2013 v Operačnom programe Vzdelávanie, ako aj počas následnej archivácie 
projektovo relevantných dokumentov. 
 
 
Príloha: Prezenčná listina z aktualizačného  
              vzdelávania učiteľov                                                                        ....................................................................                                       

                                                                                    podpis štatutárneho zástupcu Organizátora  
                                                                                                                                   aktualizačného vzdelávania                                                                                           


