
Memorandum o spolupráci 
 

uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „memorandum“) 

 

uzatvorené medzi nasledovnými stranami: 
 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
sídlo: Priemyselná 4, 918 43  Trnava 
Konajúci: doc. Ing. Viera Peterková, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
IČO: 31825249 
poštová adresa: Priemyselná 4, 918 43  Trnava 
(ďalej ako „Fakulta“) 
a 
 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  
sídlo: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava  
konajúci: Mgr. Janette Motlová, riaditeľka  
IČO: 00681385 
poštová adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
 
(ďalej ako „VÚDPaP“) 
(Fakulta a VÚDPaP spoločne ďalej ako „strany memoranda“, jednotlivo „strana memoranda“) 
 

 

Preambula 

Strany memoranda potvrdzujú pripravenosť spoločne participovať pri využití odborných kapacít, 

poznatkov a skúseností v oblasti svojej pôsobnosti a dohodli sa na uzavretí tohto memoranda za 

účelom vytvorenia právneho základu vzájomnej spolupráce v oblasti podpory a rozvoja sociálnej 

pedagogiky,  vzdelávania a prípravy sociálnych pedagógov v poradenskom systéme v školstve. 

 

 

Článok 1  

Základné ustanovenia 

1. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity poverila koordináciou a výkonom súčinnosti pri 

napĺňaní predmetu spolupráce memoranda podľa článku 2 tohto memoranda Katedru 

pedagogických štúdií, v čase podpisu memoranda zastúpenú p. prof. PhDr. Ing. Blankou 

Kudláčovou, PhD., Vedúcou katedry. 

2. Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej ako 

„Katedra“) vzdeláva študentov v bakalárskom a magisterskom študijnom programe sociálna 

pedagogika a vychovávateľstvo. Absolventi študijného programu sociálna pedagogika 

a vychovávateľstvo sa môžu uplatniť ako odborní zamestnanci v poradenskom systéme 

v školstve. 

https://pdf.truni.sk/katedry/kb/pracovnici?peterkova
https://pdf.truni.sk/katedry/kps/pracovnici?kudlacova
https://pdf.truni.sk/katedry/kps/pracovnici?kudlacova


3. VÚDPaP vykonáva svoju pôsobnosť v oblasti komplexného skúmania vývinu detí a žiakov, 

zabezpečovanie výskumných dát pre usmerňovanie a tvorbu štátnych politík a aplikácie 

výskumných poznatkov do praxe v regionálnom školstve. 

4. VÚDPaP realizuje v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. OPĽZ/242/2019, nasledovný projekt: 

 

Operačný program:  Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný 

fondom:   Európsky sociálny fond 

Prioritná os:   Vzdelávanie 

Investičná priorita:         1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky 

podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a 

stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a 

bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do 

vzdelávania a prípravy 

Špecifický cieľ:                1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 

zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

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

Názov projektu:  Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a 

úspešnosti na trhu práce 

Kód projektu 

v ITMS2014+:   312011W833 

Hlavný cieľ projektu: Národný projekt je zameraný na tvorbu efektívneho systému 

výchovného poradenstva a prevencie zvyšujúceho inklúziu vo výchove 

a vzdelávaní prostredníctvom multidisciplinárneho prístupu k dieťaťu 

a jeho rodine v centre pozornosti. 

 

(ďalej ako „NP Štandardy“) 

 

5. VÚDPaP realizuje v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

OPĽZ/156/2020, nasledovný projekt: 

 

Operačný program:  Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný  

fondom:   Európsky sociálny fond 

Prioritná os:   Vzdelávanie 

Investičná priorita          1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a 

odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k 

zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a 

prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na 

predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja 

systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho 

vzdelávania a učňovského vzdelávania. 

Špecifický cieľ:                 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 

potreby trhu práce 

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

Názov projektu:  Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v 

systéme poradenstva a prevencie 



Kód projektu 

v ITMS2014+:   312011APV4 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom národného projektu je nastaviť nástroje a procesy 

celoživotného vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických a 

odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a 

prevencie a zaviesť obsahové a výkonové štandardy metodického 

usmerňovania v systéme výchovného poradenstva a prevencie s 

akcentom na inklúziu detí s rozmanitými potrebami. 

 

(ďalej ako „NP Usmerňovať pre prax“) 

 

6. Účelom uzavretia tohto memoranda je vytvorenie právneho rámca pre partnerstvo medzi 

stranami memoranda a z toho vyplývajúcu spoluprácu strán memoranda, ktoré umožnia 

zefektívniť procesy pri rozvoji metód, metodík a nástrojov sociálnej pedagogiky a pri príprave 

a podpore súčasných a budúcich sociálnych pedagógov pre poradenský systém v školstve. 

 

Článok 2 

Predmet memoranda 

 
1. Strany memoranda sa dohodli na uzatvorení tohto memoranda s cieľom upraviť ich vzájomnú 

spoluprácu. 
2. Strany memoranda uzavretím tohto memoranda súhlasia, že budú spolupracovať 

v nasledujúcich oblastiach: 
a) Tvorba štandardov pre činnosti sociálneho pedagóga v poradenskom systéme 

v školstve.  
b) Vzdelávanie a metodické usmerňovanie súčasných a budúcich sociálnych pedagógov 

v  poradenskom systéme v školstve.   
c) Tvorba odborných výstupov v oblasti sociálnej pedagogiky.   
d) Tvorba, aktualizácia a štandardizácia diagnostických nástrojov využiteľných v sociálno-

pedagogickej praxi. 
 

Článok 3 

Práva a povinnosti strán memoranda 

1. Strany memoranda vo vzťahu k tomuto memorandu vykonávajú: 

a) zdieľajú skúsenosti, odborné zistenia, analýzy a výstupy vzťahujúce sa k rozvíjaniu 

kvality odbornej činnosti sociálnych pedagógov v poradenskom systéme v školstve 

a k rozvíjaniu kvality ich vysokoškolskej prípravy v študijnom programe sociálna 

pedagogika a vychovávateľstvo; 

b) v rámci svojich rolí, kompetencií a pôsobnosti multiplikujú poznatky, informácie 

a skúsenosti získané v rámci vzájomnej spolupráce; 

c) vzájomne si poskytujú informácie potrebné pre výkon spolupráce; 

d) zabezpečia zamestnancov, ktorí budú spolupracovať pri realizácii konkrétnej úlohy. 

2. VÚDPaP v zmysle Článku 1, bod 3 tohto memoranda, vo vzťahu k tomuto memorandu najmä: 



a) uplatňuje a multiplikuje získané poznatky, informácie a skúsenosti prostredníctvom 

existujúcej siete a procesov metodického usmerňovania v poradenskom systéme 

v školstve; 

b) poskytuje Katedre relevantné informácie z oblasti odborných činností sociálnych 

pedagógov v poradenskom systéme v školstve pre potreby zefektívnenia prípravy 

budúcich absolventov študijného odboru sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. 

3. VÚDPaP ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v NP Štandardy a NP Usmerňovať 

pre prax plní najmä všetky povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušných zmlúv o nenávratnom 

finančnom príspevku za účelom riadnej realizácie aktivít národných projektov a dosiahnutia 

cieľov oboch národných projektov. V rámci tohto vykonáva vo vzťahu k tomuto memorandu 

najmä:  

a) poskytuje výsledky a analýzy zo zisťovania potrieb v oblasti sociálnej pedagogiky, 

sociálnych pedagógov v poradenskom systéme v školstve; 

b) prizýva zamestnancov Katedry k tvorbe štandardov pre činnosti sociálnych pedagógov 

v poradenskom systéme v školstve; 

c) prizýva zamestnancov Katedry k tvorbe vzdelávacích obsahov a odborných výstupov, 

metodík, príručiek, pomocných materiálov pre sociálnych pedagógov v poradenskom 

systéme v školstve; 

d) koordinuje kroky spolupráce v oblasti štandardizácie a vývoja sociálnopedagogických 

diagnostických nástrojov. 

4. Katedra ako pracovisko garantujúce a zabezpečujúce vysokoškolskú prípravu budúcich 

absolventov v jednoodborovom štúdiu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo vykonáva vo 

vzťahu k tomuto memorandu najmä: 

a) poskytuje expertízu v oblasti sociálnej pedagogiky na úrovni aktuálneho vedeckého 

poznania; 

b) poskytuje odborné zdroje, štúdie v oblasti sociálnej pedagogiky; 

c) vytvára priestor a možnosť pre študentov študijného programu sociálna pedagogika 

a vychovávateľstvo zapojiť sa do vedecko-výskumnej spolupráce pri vývoji, rozvoji, 

štandardizácii, adaptácii sociálnopedagogických diagnostických nástrojov.  

5. Strany memoranda sa zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť za účelom plnenia svojich 

záväzkov, ktoré im z memoranda vyplývajú. 

Článok 4 

Osobitné ustanovenia 

1. Strany memoranda vyhlasujú, že v prípade, že na základe tohto memoranda alebo v súvislosti 

s ním vzniknú finančné záväzky, tieto budú riešené osobitnou dohodou, v súlade s príslušnými 

právnymi normami. 

2. Strany memoranda sa dohodli, že písomná forma, ktorá je preferovanou formou ich vzájomnej 

komunikácie podľa tohto memoranda, je splnená zaslaním elektronickej správy (e-mailu) 

druhej strane memoranda na e-mailovú adresu uvedenú v nasledujúcom odseku tohto článku. 

3. Za účelom zjednodušenia komunikácie a realizácie článku 3 tohto memoranda, si strany 

memoranda určili kontaktné osoby na operatívnu komunikáciu, ktorými sú:  

 

za Fakultu: 

meno a priezvisko: Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.  

pracovné zaradenie: odborná asistentka  

telefón a e-mail:  



 

meno a priezvisko: PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.  

pracovné zaradenie: odborná asistentka  

telefón a e-mail:  

 

 

za VÚDPaP, NP Štandardy:  

meno a priezvisko: Mgr. Paulína Selecká, PhD.  

pracovné zaradenie: Obsahová manažérka NP Štandardy  

telefón a e-mail:  

 

za VÚDPaP, NP Usmerňovať pre prax:  

meno a priezvisko: Mgr. Beáta Likeová  

pracovné zaradenie: Hlavná odborná riešiteľka NP Usmerňovať pre prax  

e-mail:  

 

Doručením požiadavky na e-mailovú adresu priradenú podľa tohto odseku k pracovnému 

zaradeniu kontaktnej osobe sa táto požiadavka považuje za doručenú strane memoranda. V 

prípade ak dôjde pri nezmenenom pracovnom zaradení len k zmene konkrétnej fyzickej osoby 

(vrátane e-mailu a telefónu) v tomto pracovnom zaradení, takáto zmena nepredstavuje zmenu 

tohto memoranda a nie je preto potrebné vyhotoviť dodatok tohto memoranda.  

4. Strany memoranda sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať akékoľvek zmeny v 

kontaktných údajoch ako aj v kontaktných osobách do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto 

zmena nastala. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

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

stranami memoranda  

2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu dvoch kalendárnych rokov, t. j. do 03/2023.  

3. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami memoranda a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky  VÚDPaP - om v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

4. Strany memoranda uzatvárajú toto memorandum dobrovoľne, na základe svojej slobodnej 

vôle, s vedomím si záväzkov, ktoré tým na seba preberajú a vyhlasujú, že sú pripravení ich 

riadne a včas plniť.  

5. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných dodatkov v 

písomnej forme, na základe súhlasu oboch strán memoranda. Realizácia článku 4 ods. 4 tohto 

memoranda nepredstavuje zmenu tohto memoranda, preto sa vykoná len vzájomným 

odsúhlasením medzi kontaktnými osobami, bez potreby vypracovania dodatku podľa tohto 

článku.  



6. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 

strany memoranda dostanú každá po jednom (1) vyhotovení.  

 

Podpisy strán memoranda:  

Za Fakultu:        Za VÚDPaP:  

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., dekanka                                         Mgr.  Janette Motlová, riaditeľka  

V Trnave, dňa ...................      V Bratislave, dňa ...................  

 

...................................................     ................................................... 

https://pdf.truni.sk/katedry/kb/pracovnici?peterkova

