
Memorandum o spolupráci  
 

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

uzatvorené medzi nasledovnými stranami: 
 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
sídlo: Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok 
fakulta: Pedagogická 
Konajúci: PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan 
IČO: 3781279 
IČ DPH: SK2021512427 
poštová adresa: Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok 
 
(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 kariérovej 
výchovy a kariérového poradenstva (KVaKP), multidisciplinárnej spolupráce (MDS) a 
multidisciplinárneho prístupu (MDP),  vzdelávania a prípravy súčasných a budúcich pedagógov a 
odborných zamestnancov v poradenskom systéme v školstve. 

 

 

Článok 1  

Základné ustanovenia 

1. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta  vzdeláva študentov v bakalárskom a 
magisterskom študijnom programe špeciálna pedagogika, predškolská a elementárna 
pedagogika, sociálna práca, učiteľstvo a pedagogika. Absolventi týchto študijných programov 
sa môžu uplatniť ako pedagogickí a odborní zamestnanci v prvej a druhej úrovni podpory a v 
systéme poradenstva a prevencie v školstve. 



2. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta poverila koordináciou a výkonom 
súčinnosti pri napĺňaní predmetu spolupráce memoranda podľa článku 2 tohto memoranda 
doc. PhDr. Angelu Almašiovú, PhD., prodekanku pre výchovu a vzdelávanie PF KU v 
Ružomberku. 

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 a Európsky fond regionálneho rozvoja 
Prioritná os:   Vzdelávanie 
Investičná priorita:         1.1 Zníženie a zabránenie predčasného ukončenia 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. 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 kariérového poradenstva 
a kariérovej výchovy a zručností pre uplatnenie multidisciplinárneho prístupu (MDP) a pri 
príprave a podpore súčasných a budúcich pedagógov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) 
pre systém poradenstva a prevencie (PaP)  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 programu inovačného vzdelávania v kariérovej výchove a kariérovom 
poradenstve  

b) Implementácia prvkov MDP do programu Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).  
c) Tvorba a zdieľanie odborných výstupov v oblasti kariérového poradenstva 

a kariérovej výchovy a podpory mäkkých a koordinačných zručností. 
 

Článok 3 

Práva a povinnosti strán memoranda 

1. Strany memoranda vo vzťahu k tomuto memorandu:  
a) zdieľajú skúsenosti, odborné zistenia, analýzy a výstupy vzťahujúce sa k rozvíjaniu 

kvality multidisciplinárneho prístupu a spolupráce, kariérového poradenstva 
a kariérovej výchovy v poradenskom systéme v školstve a k rozvíjaniu kvality 
vysokoškolskej prípravy pedagógov a odborných zamestnancov v systéme PaP a 
implementujú ich do praxe; 

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) v závislosti od kapacít a dostupných možností zabezpečia zamestnancov, ktorí budú 

spolupracovať pri realizácii konkrétnej úlohy. 
 

2. VÚDPaP ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v NP Štandardy plní najmä všetky 
povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku za 
účelom riadnej realizácie aktivít národného projektu a dosiahnutia cieľov národného  
projektu. V rámci tohto vykonáva vo vzťahu k tomuto memorandu najmä:  

a) poskytuje výsledky a analýzy zo zisťovania vzdelávacích potrieb v oblasti KVaKP 
a v oblasti multidisciplinárneho prístupu pre PZ a OZ v poradenskom systéme 
v školstve; 

b) poskytuje zamestnancom Fakulty odborné výstupy, konzultácie,  podklady a iné 
zdroje relevantné pre  tvorbu vzdelávacích obsahov, metodík, príručiek, pomocných 
materiálov k téme KVaKP a multidisciplinárneho prístupu  pre OZ a PZ v poradenskom 
systéme v školstve; 

 
3. Fakulta ako pracovisko garantujúce a zabezpečujúce vysokoškolskú prípravu budúcich 

absolventov v odboroch učiteľstvo v kombinácií, predškolská a elementárna pedagogika, 
pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca.  Vo vzťahu k tomuto memorandu najmä: 

a) Spracováva a aplikuje poznatky, zistenia a metódy z dostupných materiálov 
poskytnutých cez NP Štandardy do špecializačného vzdelávania pre Kariérových 
poradcov na školách.  

b) Aplikuje prvky MDP navrhnuté a overené vo vzdelávaní v rámci NP Štandardy do 
prípravy  budúcich OZ a PZ v poradenskom systéme v školstve. 

c) Je zodpovedná za spracovanie výstupov a dokumentácie popisujúcej a dokladujúcej 
aplikáciu modelu kariérového poradenstva a kariérovej výchovy pre študentov, 
vrátane  študentov so špecifickými potrebami/špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  



4. 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: doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
pracovné zaradenie: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie, PF KU v Ružomberku  
telefón a e-mail: 0918 722 135, angela.almasiova@ku.sk 
 
meno a priezvisko: PaedDr. Ľubica Ďurajdová, PhD. 
pracovné zaradenie: riaditeľka Centra celoživotného vzdelávania, PF KU v Ružomberku 
telefón a e-mail: 0902 481 660, lubica.durajdova@ku.sk 
 
 
za VÚDPaP, NP Štandardy:  
meno a priezvisko: MSc. Katarína Vaněček 
pracovné zaradenie: Hlavná odborná riešiteľka, Aktivita Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov 
pre systém výchovného poradenstva a prevencie 
telefón a e-mail: +421 910 186 890,  katarina.vanecek@vudpap.sk 
 
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. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v lehote 30 dní odo dňa účinnosti memoranda uskutočnia 
pracovné stretnutie svojich zástupcov, predmetom ktorého bude predovšetkým spresnenie 
ďalšej spolupráce strán memoranda. Organizácia na tomto stretnutí oboznámi VÚDPaP o jej 
známych a dostupných Informáciách, prípadne iných skutočnostiach. Zo stretnutia sa 
vyhotoví zápisnica, v ktorej bude stručne opísaný obsah stretnutia a stanovenie rozsahu a 
spôsobu spolupráce Zmluvných strán. Každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie 
tejto zápisnice. 



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 9 mesiacov  do 05/2023. 
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 štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 
strany memoranda dostanú každá po dvoch (2) vyhotoveniach.  

 

V Ružomberku, dňa       V Bratislave, dňa 

 

…………………………………………………………   …………………………………………………… 

PaedDr. Peter Krška, PhD. dekan    Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 
PF KU v Ružomberku      Výskumný ústav detskej psychológie  

a patopsychológie 
 
 

 


