
 
 

MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI IMPLEMENTÁCII 

PROJEKTU 

 

(ďalej len „Memorandum“) 

 

uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi týmito stranami: 

  

Prešovský samosprávny kraj, 

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., 

Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

IČO: 37870475 

(ďalej ako „Prijímateľ“) 

 

a 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Objednávateľ:   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo:     Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

IČO:   00681385   

DIČ:     2020796415 

IČ DPH:    neplatca DPH 

Zastúpená:   Mgr. Janette Motlová, riaditeľka  

Právna forma:   štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK84 8180 0000 0070 0006 5164  

(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt“) 

 

(ďalej spolu ako „Strany Memoranda“) 

 

 

Článok 1 

PREAMBULA 

 

Strany Memoranda sa dohodli na uzatvorení tohto memoranda za účelom vytvorenia právneho 

základu pre spoluprácu Strán Memoranda v podobne účasti Spolupracujúceho subjektu pri 

implementácii Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom 

samosprávnom kraji“, ktorá umožní zefektívniť procesy a postup Prijímateľa pri realizácii 

aktivít a dosiahnutí jeho účelu a cieľa definovaného v článku 2. 

 

Hlavným cieľom spolupráce je dosiahnuť zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce na území Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PSK“).  



Strany Memoranda zároveň potvrdzujú pripravenosť spoločne participovať pri využití 

odborných kapacít, poznatkov a skúseností v oblasti svojej pôsobnosti, v snahe dosiahnuť 

zlepšenie podmienok pre plnenie projektových úloh. 

 

 

 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

Prijímateľ bude realizovať v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. OPLZ/125/ 2020 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 31.7.2020 (ďalej ako 

„zmluva o poskytnutí NFP“) v súlade s podmienkami vyzvania, kód OPLZ-

PO1/2020/NP/1.2.1-01 (ďalej ako „vyzvanie“), národný projekt:  

 

Názov projektu: „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom 

samosprávnom kraji“ 

Operačný program:   Ľudské zdroje  

Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja  

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky 

 

Prioritná os:    312010 - 1. Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 

potreby trhu práce.  

 

Účel projektu:  prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce,  

zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu 

vzdelávania, 

podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredného 

odborného vzdelávania a zamestnávateľmi. 

 

Miesto realizácie projektu:  Úrad Prešovského samosprávneho kraja a stredné odborné školy  

(ďalej aj „SOŠ“) v 5 okresoch Prešovského kraja: Prešov, 

Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce. 

 

Zapojené SOŠ: SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 

Kežmarok, 

SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 

Medzilaborce, 

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce 

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. 

 

Doba realizácie projektu:  08/2020 – 12/2023 

 



 

 

 

 

 

Článok 3 

Predmet Memoranda 

 

1. Prijímateľ vykonáva vo vzťahu k tomuto Memorandu a v nadväznosti na všetky povinnosti 

vyplývajúce pre neho zo zmluvy o poskytnutí NFP najmä nasledovné činnosti: 

 

a) zabezpečuje prístup k potrebným dokumentom a prenos informácií súvisiacich s NP pre 

tím Spolupracujúceho subjektu; 

b) koordinuje spoluprácu ďalších subjektov s Prijímateľom na realizácii aktivít NP; 

c) plánuje a zabezpečuje organizáciu jednotlivých podujatí; 

d) vykonáva ďalšie aktivity potrebné pre riadnu realizáciu aktivít projektu. 

 

2. Spolupracujúci subjekt uzavretím tohto Memoranda súhlasí s tým, že bude aktívne 

spolupracovať s Prijímateľom v súvislosti s implementáciou národného projektu v 

nasledujúcich oblastiach:  

a) menuje svojho zamestnanca / člena, ktorý sa bude zúčastňovať zasadnutí regionálnej 

platformy a lokálnych školských platforiem a reprezentovať Spolupracujúci subjekt. 

V prípade nominovaných zástupcov jednotlivých subjektov bude pri uzatváraní 

pracovného pomeru s PSK, resp. zapojenou SOŠ spoločne v súčinnosti PSK 

a Spolupracujúceho subjektu  posúdená ich náplň práce v hlavnom pracovnom pomere 

tak, aby nedošlo k prekrývaniu činností; 

b) podieľa sa na takých aktivitách, ktoré vedú k napĺňaniu špecifických cieľov NP 

“Zlepšovanie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“; 

c) aktívne participuje pri tvorbe analýzy a spracovania podkladov, materiálov, odporúčaní 

a  metodických usmernení v súlade s cieľom a očakávanými výstupmi projektu; 

d) vytvára podklady k tvorbe regionálnych stratégií a koncepcií PSK; 

e) aktívne spolupracuje s orgánmi PSK a SOŠ na rozširovaní ponuky teoretického 

a praktického vyučovania; 

f) v rámci odborných kapacít v oblasti svojej pôsobnosti poskytuje orgánom 

s rozhodovacou právomocou komunikačnú, koordinačnú a konzultačnú činnosť pre 

zabezpečenie efektívnej reštrukturalizácie systému stredného odborného vzdelávania 

a prípravy v PSK tak, aby tento systém viac reflektoval na požiadavky trhu práce. 

 

3. Strany Memoranda súhlasia, že spolupráca sa bude realizovať najmä prostredníctvom: 

 

a) spoločných zasadnutí, rokovaní a iných činností na úrovni pôsobenia Regionálnej 

platformy pre stredné odborné vzdelávanie v PSK ako poradného orgánu Odboru 

školstva Prešovského samosprávneho kraja. Jej zriadenie, postavenie, hlavné úlohy 



a zloženie vymedzuje štatút Regionálnej platformy pre stredné odborné vzdelávanie 

v PSK;  

b) zasadnutí lokálnych školských platforiem ako nástroja implementácie aktivít projektu; 

c) výmenou personálnych kapacít s odbornými poznatkami a skúsenosťami, ktorá bude 

predmetom osobitných dohôd a zmlúv. 

 

4. Podrobnejšie určenie rozsahu spolupráce podľa bodu 3 tohto článku, predovšetkým jej 

konkrétnu formu, rozsah a určenie konkrétnych údajov, informácií a iných dát, ktoré bude 

Prijímateľ potrebovať (ďalej ako „požadované informácie“) bude vyplývať z konkrétnej 

písomnej požiadavky Prijímateľa adresovanej Spolupracujúcemu subjektu. Spolupracujúci 

subjekt prehlasuje, že bude vyvíjať úsilie  požadované informácie poskytnúť a úlohy vykonať 

v primeranej lehote.  

 

5. V prípade, ak činnosť Spolupracujúceho subjektu podľa tohto Memoranda bude 

predstavovať aj inú činnosť okrem vyššie uvedených v bode 2 čl. 3, strany Memoranda sa 

osobitne v písomnej forme dohodnú na spôsobe, rozsahu a lehote realizácie takejto činnosti zo 

strany Spolupracujúceho subjektu. 

6. Strany Memoranda spoločne deklarujú vôľu  poskytovať si vzájomne súčinnosť za účelom 

plnenia svojich záväzkov, ktoré im z Memoranda vyplývajú. 

 

7. Strany Memoranda sú si vedomé, že poskytovateľ NFP má právo byť informovaný 

o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa spolupráce strán Memoranda vo vzťahu k projektu. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Toto Memorandum je uzavreté a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu 

oprávnenými zástupcami všetkých zúčastnených strán Memoranda. Vyhotovuje sa v troch (3) 

rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia  dostane PSK a jedno vyhotovenie  

Spolupracujúci subjekt. 

2. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia trvania zmluvy o poskytnutí NFP, 

predmetom ktorej je realizácia Projektu.  

3. Strany Memoranda uzatvárajú toto Memorandum dobrovoľne, na základe svojej slobodnej 

vôle, berúc na vedomie  deklarovanú snahu realizovať ustanovenia upravené týmto 

Memorandom  a vyhlasujú, že sú pripravení ich riadne a včas plniť. 

4. Vzájomná spolupráca môže byť ukončená písomnou dohodou. Každá zo zúčastnených strán 

môže formou doručenia písomnej výpovede, aj bez uvedenia dôvodu, vypovedať 

Memorandum. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho 

mesiaca po dni doručenia výpovede. V prípade dobrovoľného zverejnenia Memoranda na 

webovom sídle Spolupracujúceho subjektu a Prijímateľa sa strany zaväzujú do 10 kalendárnych 

dní od ukončenia spolupráce odstrániť zverejnené znenie Memoranda. 



5. Ustanovenia Memoranda je možné meniť a dopĺňať formou vyhotovenia písomných 

vzostupne číslovaných dodatkov  na základe súhlasu všetkých zúčastnených strán Memoranda.  

6. Toto Memorandum nezakladá právny nárok na finančné plnenie žiadnej zo zmluvných strán 

a  nemá vplyv na práva a povinnosti zúčastnených strán vyplývajúcich z dohôd s tretími 

stranami. 

7. Zúčastnené strany memoranda vyhlasujú, že si memorandum dôsledne prečítali, riadne sa 

s ním oboznámili a porozumeli jeho obsahu. Podpisujúce osoby oprávnené k podpisu toto 

Memorandum na znak súhlasu podpisujú. 

 

 

 

 

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.    v Prešove,  dňa................................  

predseda PSK   

  

 

 

 pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu  

 

 

 

 

Mgr. Janette Motlová    v..................., dňa ............................ 

riaditeľka VÚDPaP 

 

 

 

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu  

 


