
 
ZMLUVA O PARTNERSTVE 
 
 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoP“) 
 
 
medzi  
 
názov:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
štatutárny orgán:                Ing. Msc. Roman Mikulec, minister 
zodpovedný útvar:  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
zodpovedná osoba: Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej  

spoločnosti  
IČO:  00 151 866 

  
(ďalej len „Hlavný partner “ alebo „Prijímateľ“) 
 

a 
 

názov:   Prešovský samosprávny kraj 
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 
štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO: 37870475 

 
(ďalej len „Partner“) 
 

 
(Hlavný partner a Partner sa na účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto ZoP  s cieľom upraviť ich vzájomné práva 
a povinnosti a ostatné zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou Projektu ,,Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“  (ďalej len 
„Projekt“) a v súlade s podmienkami Vyzvania s kódom ........... za účasti Partnera. 

 
2. V nadväznosti na právnu úpravu postavenia partnera v zákone č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) 
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a v nadväznosti na zákon o príspevku z EŠIF nadväzujúcich Právnych dokumentoch 
definovaných v Rozhodnutí o poskytnutí NFP, najmä v Systéme riadenia EŠIF a Systéme 
finančného riadenia na programové obdobie 2014 - 2020 sa Zmluvné strany dohodli 
a Partner podpisom tejto ZoP výslovne súhlasí s tým, že:  

a) práva a povinnosti Partnera v súvislosti s realizáciou Projektu vyplývajú z tejto ZoP 
a z ostatných Právnych dokumentov a z ďalších skutočností uvedených  
v písm. b) až d) tohto odseku, a to spôsobom a v rozsahu vyplývajúcom z písm. b) 
až f) tohto odseku,  

b) právna úprava postavenia Hlavného partnera ako Prijímateľa v rozsahu jeho práv 
a povinností v súvislosti s realizáciou Projektu tak, ako to vyplýva z Rozhodnutia o 
poskytnutí NFP, sa podporne vzťahuje aj na Partnera, ak nie je v tejto ZoP uvedené 
inak;  

c) pojmy a výkladové pravidlá, ktoré sú definované v prílohe č. 1 Rozhodnutia 
o poskytnutí NFP, ktorou sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), sa 
v plnej miere aplikujú na túto ZoP bez potreby opakovania definícií v tejto ZoP, a to 
pokiaľ ide o formu aj obsah, vrátane používania veľkých a malých písmen 
jednotlivých použitých pojmov, s cieľom zachovať jednotu a súlad oboch 
zmluvných dokumentov;  

d) práva a povinnosti Partnera v súvislosti s realizáciou Projektu sa okrem 
Rozhodnutia o poskytnutí NFP riadia zákonom o príspevku z EŠIF, právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a súčasne Právnymi dokumentmi, zahŕňajúcimi 
aj ostatné dokumenty uvedené v článku 3 ods. 3.3 Rozhodnutia; v tejto súvislosti 
Partner súhlasí, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného 
riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 
a povinnosti, sú záväzné aj pre Partnera v rozsahu, v akom sa na neho podľa tejto 
ZoP vzťahujú aj práva a povinnosti Prijímateľa, a to dňom ich Zverejnenia;  

e) zmeny Rozhodnutia o poskytnutí NFP sú pre Partnera záväzné odo dňa, kedy mu 
Hlavný partner doručí zmenené/doplnené Rozhodnutie o poskytnutí NFP; uvedené 
platí aj v prípade, ak je ZoP povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o slobode informácií“),    

f) ak existuje rozpor medzi úpravou práv a povinností Partnera v tejto ZoP 
a v Rozhodnutí o poskytnutí NFP, má prednosť úprava v Rozhodnutí o poskytnutí 
NFP pred touto ZoP, okrem úpravy v právnom predpise SR alebo právnom akte EÚ, 
v Systéme riadenia EŠIF a v metodických pokynoch CKO a Úradu vlády SR 
nadväzujúcich na Systém riadenia EŠIF, v Systéme finančného riadenia a 
v usmerneniach MF SR vydaných na vykonanie Systému finančného riadenia, 
vrátane usmernenia k nezrovnalostiam, ktoré majú prednosť pred úpravou 
v Rozhodnutí o poskytnutí NFP a v tejto ZoP.  

 
3. Na účely ZoP sa okrem pojmov uvedených v článku 1 VZP rozumie:  
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a) Členmi partnerstva – Hlavný partner a Partner;  

b) Hlavným partnerom – Prijímateľ NFP na základe Rozhodnutia o schválení 
žiadosti o poskytnutie NFP vydaného podľa § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF;  

c) Partnerom – osoba, ktorá sa podieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na 
realizácii Projektu s Prijímateľom podľa tejto ZoP alebo ktorá sa podieľa na 
realizácii Projektu s Prijímateľom podľa tejto ZoP;  

d) Poskytovateľom – orgán podľa § 3 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF, ktorý 
vydal Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP. V rámci OP EVS je 
Poskytovateľom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;  

e) Rozhodnutie o poskytnutí NFP – právny titul, na základe ktorého sa poskytuje 
príspevok; Rozhodnutie o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom 
a žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa zákona o príspevku 
z EŠIF a ktorý sa uzavretím Rozhodnutia stáva Prijímateľom; osobitne sa uvádza, 
že ak sa v tejto ZoP používa pojem „Rozhodnutie“, rozumie sa tým Rozhodnutie 
o poskytnutí NFP bez jej príloh.  

f) v súlade s touto ZoP – dodržanie všetkých pravidiel vyplývajúcich z tejto ZoP, 
vrátane všetkých dokumentov, na ktoré táto ZoP odkazuje, najmä z Rozhodnutia 
o poskytnutí NFP, zo zákona o príspevku z EŠIF, z právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ, zo Systému riadenia EŠIF, zo Systému finančného riadenia 
alebo z ostatných Právnych dokumentov, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny, za dodržania pravidiel vyplývajúcich z odseku 2 tohto 
článku,  

g) OP EVS – operačný program Efektívna verejná správa.  

4. S výnimkou tohto článku a kde kontext vyžaduje inak, sa uplatnia tieto výkladové 
pravidlá, pri zohľadnení ustanovenia odseku 2 písm. c) tohto článku: 

a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo 
všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných 
nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v tejto ZoP  a v Rozhodnutí 
o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená 
v Rozhodnutí o poskytnutí NFP a ak v Rozhodnutí o poskytnutí NFP nie je pojem 
definovaný, uplatní sa definícia v ZoP;  

b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej ZoP, 
pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom 
alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je 
z kontextu nepochybné, že ide o pojem definovaný v ZoP alebo v Rozhodnutí o 
poskytnutí NFP; 

c) slová uvedené: 
1. iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 
2. v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 
3. iba ako osoby zahŕňa  spoločnosti, štátne orgány a orgány verejnej správy, ostatné 

právnické osoby  a naopak;  
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d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek 
ich zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení; 

e) nadpisy slúžia len na väčšiu prehľadnosť ZoP a nemajú význam pri jej výklade. 
 

Článok 2 
Účasť Partnera na Projekte 

 
1. Partnerstvo medzi Členmi partnerstva je vytvorené s cieľom zefektívniť spoluprácu 

Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu. Prehľad Aktivít Projektu realizovaných 
Partnerom, časový rámec Realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj podporných Aktivít, 
Merateľných ukazovateľov Projektu, k dosiahnutiu ktorých sa prispieva hlavnými 
Aktivitami projektu, ako aj ďalších podmienok v súvislosti s dosiahnutím cieľa Projektu, je 
uvedený v prílohe č. 1 tejto ZoP.  

2. Partner sa zaväzuje podieľať sa na Realizácii aktivít nasledujúceho Projektu: „Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. “ Projekt sa 
bude realizovať na základe  Vyzvania s kódom č. ...... (ďalej ako „Vyzvanie“), a to 
v rozsahu Aktivít, ktoré Partnerovi prislúchajú v zmysle Prílohy č. 1 tejto ZoP, s využitím 
NFP:  

z operačného programu:    Efektívna verejná správa  

spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond  

prioritná os:  Prioritná os 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity 
a efektívna VS   

špecifický cieľ:  1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS    

Poskytovateľ príspevku:   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

použitý systém financovania:  kombinácia zálohových platieb a refundácie  

na dosiahnutie cieľa Projektu:  cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít 
Projektu z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska 
ostatných podmienok v súlade s Prílohou č. 2 
Rozhodnutia o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ 
a v tej súvislosti aj splnenie Merateľných ukazovateľov 
Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Rozhodnutia o 
poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“, to všetko vo 
vzťahu k Partnerovi podľa Prílohy č. 1 k tejto ZoP 
a v súlade s článkom 4 ods. 1  a odsekom 3 tohto článku 
ZoP. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú konať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou 

tak, aby bola zabezpečená realizácia plánovaných Aktivít v zmysle Prílohy č. 1 tejto ZoP 
Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby na Realizáciu hlavných aktivít Projektu 
podľa tam uvedeného harmonogramu, a to tak, aby boli dosiahnuté ciele Projektu.  
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4. Hlavný partner sa zaväzuje, že na základe tejto ZoP poskytne Partnerovi jemu prislúchajúcu 
časť NFP podľa rozsahu ním Realizovaných aktivít Projektu v zmysle prílohy č. 1 tejto ZoP 
v súlade s rozpočtom Projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto ZoP a za podmienok 
stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí NFP a v tejto ZoP. Hlavný partner sa zaväzuje, že 
poskytne Partnerovi súčinnosť v rozsahu vzťahujúcom sa na Aktivity, ktoré Partner 
realizuje v zmysle Prílohy č. 1 k tejto ZoP, v nadväznosti na ods. 2 tohto článku a v súlade 
s touto ZoP.  

 
5. Partner sa zaväzuje realizovať Aktivity Projektu uvedené v Prílohe č. 1 tejto ZoP spôsobom 

podľa odseku 3 tohto článku, prijať jemu prislúchajúcu časť NFP a použiť ho výlučne na 
úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok 
obsiahnutých v tejto ZoP, v Rozhodnutí o poskytnutí NFP vrátane jej príloh a v Právnych 
dokumentoch a ostatných dokumentoch uvedených v článku 3 ods. 3.3 Rozhodnutia.  

 
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytnutý v zmysle tejto ZoP je tvorený 

prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky 
tvoriace NFP vynaložené v súlade:  
- so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 30 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002,  

- s pravidlom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,  

- s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 
vyplývajúcimi z § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o rozpočtových pravidlách“).  

 
7. Zmluvné strany sú povinné zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do 

záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 
Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý 
NFP je príspevkom z verejných zdrojov.  

 
8. Partner berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu EÚ. Na kontrolu a vládny audit použitia 
týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Rozhodnutí o poskytnutí NFP, v právnych 
predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ, najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o 
rozpočtových pravidlách, v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“).  

 
9. V zmysle § 401 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) Partner vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 
na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho 
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časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, keď premlčacia 
doba začala plynúť po prvý raz. 

 
 

Článok 3 
Vzťahy Členov Partnerstva k Poskytovateľovi a ich záväzky z toho vyplývajúce 

 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ zastupuje finančné záujmy EÚ a 

Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je Členom 
partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva alebo Partnera, ani za žiadne dojednania 
medzi Členmi partnerstva.  

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ich zmluvný vzťah založený touto ZoP bude vždy v súlade 

s dokumentmi uvedenými v definícii podľa článku 1 ods. 3 písm. f) tejto ZoP. V prípade 
porušenia tohto záväzku môžu byť deklarované výdavky Poskytovateľom klasifikované ako 
Neoprávnené výdavky alebo porušenie tohto záväzku môže znamenať Nezrovnalosť 
spojenú s povinnosťou Členov partnerstva vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť a/alebo 
pri závažnejšom porušení môže dôjsť až k odstúpeniu od Rozhodnutia o poskytnutí NFP 
podľa článku 9 ods. 4 písm. b) VZP spojenému s povinnosťou Členov partnerstva vrátiť 
poskytnutý NFP.  

 
3. Hlavný partner vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedá za koordináciu  

a riadenie Realizácie aktivít Projektu a za plnenie povinností Partnerom vyplývajúcich 
z jeho účasti na Projekte podľa Rozhodnutia o poskytnutí NFP a podľa tejto ZoP. Tým nie 
je dotknutá zodpovednosť Partnera voči Hlavnému partnerovi.  

 
4. V prípade, ak sa v tejto ZoP dohodlo, že Členovia partnerstva sú povinní plniť voči 

Poskytovateľovi určitý záväzok, vo vzťahu k Poskytovateľovi tento záväzok plní Hlavný 
partner v celosti, bez ohľadu na povahu záväzku, a to aj v prípade, ak ide o deliteľné plnenie 
a nesplnená časť sa týka iba záväzku Partnera. Ak Hlavný partner v rozsahu uplatneného 
nároku záväzok sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od Partnera, za ktorého plnil, 
podľa výšky a/alebo v rozsahu záväzku Partnera alebo podľa jeho podielu na plnení 
spoločného záväzku, v časti, v akej Hlavný partner plnil za Partnera.  

 
5. Dohoda uvedená v odseku 4 tohto článku sa neuplatní výlučne v prípade plnenia povinností 

vyplývajúcich z ochrany finančných záujmov Európskej únie podľa § 37 zákona 
o príspevku z EŠIF, z ktorého vznikajú povinnosti priamo každému z Členov partnerstva 
samostatne a takto sa ich aj zaväzuje plniť konkrétny Člen partnerstva.  

 
6. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Poskytovateľ má právo, nie však povinnosť, metodicky 

usmerňovať Členov partnerstva v súvislosti s Projektom a v nadväznosti na záväzky 
vyplývajúce Členom partnerstva z tejto ZoP alebo z Rozhodnutia o poskytnutí NFP. 
Členovia partnerstva sa zaväzujú takéto usmernenia akceptovať a realizovať opatrenia 
navrhnuté Poskytovateľom, ak metodické usmernenie Poskytovateľa nie je v rozpore s 
dokumentmi uvedenými v definícii podľa článku 1 ods. 3 písm. f) tejto ZoP. Na takýto 
rozpor je Hlavný partner alebo Partner povinný upozorniť Poskytovateľa Bezodkladne po 
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doručení metodického usmernenia, inak sa má za to, že s obsahom metodického usmernenia 
každý z nich súhlasí a zaväzuje sa plniť v ňom uvedené povinnosti a postupovať podľa neho 
bez výhrad.  

 
7. Uzatvorením tejto ZoP nie sú dotknuté práva a povinnosti Hlavného partnera voči 

Poskytovateľovi v zmysle Rozhodnutia o poskytnutí NFP, a to najmä nie je dotknutá 
celková zodpovednosť Hlavného partnera ako Prijímateľa za Projekt.  

 
Článok 4 

Práva a povinnosti medzi Členmi Partnerstva 
 
1. Hlavný partner a Partner sa uzatvorením tejto ZoP stávajú spolurealizátormi Projektu, t. j. 

Partner zodpovedá voči Hlavnému partnerovi za Realizáciu aktivít Projektu vo vzťahu 
k tým Aktivitám, ku ktorým sa zaviazal v zmysle tejto ZoP a ktoré sú špecifikované  
v Prílohe č. 1 ZoP, v dôsledku čoho sa v tejto časti Partner podieľa na realizácii Projektu 
v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z Rozhodnutia o poskytnutí NFP. Uzavretím 
tejto ZoP sa preto Partner zaväzuje všetky jemu zverené Aktivity realizovať v zmysle 
schváleného Projektu a za podmienok podľa tejto ZoP a znáša aj tým súvisiacu 
zodpovednosť. Zodpovednosť Hlavného partnera voči Poskytovateľovi za splnenie 
podmienok súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu za účasti Členov partnerstva podľa 
tejto ZoP a Rozhodnutia o poskytnutí NFP týmto nie je dotknutá.  

 
2. Hlavný partner sa zaväzuje:  

a) zabezpečiť prípravu, riadenie a koordináciu realizácie Projektu a poskytnutie NFP 
Partnerovi v súlade s ustanoveniami tejto ZoP, ustanoveniami Rozhodnutia o poskytnutí 
NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa, v dôsledku čoho má Hlavný partner 
postavenie koordinátora Projektu,   

b) organizačno-technicky a personálne zabezpečiť procesy riadenia realizácie Projektu, 

c) plniť povinnosti vyplývajúce pre Prijímateľa z Rozhodnutia o poskytnutí NFP, 

d) riešiť prípadné nedostatky, na ktoré upozorní Partner. 
 
3. V nadväznosti na odsek 2 tohto článku Partner súhlasí s tým, že Hlavný partner zastupuje 

jeho, ako aj Projekt ako taký  navonok, v súvislosti s realizáciou Projektu, a to:  

(i) voči Poskytovateľovi vo všetkých otázkach, ak sa výslovne Členovia partnerstva 
nedohodnú inak,  

(ii)  voči tretím osobám pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s 
poskytnutým NFP, a to podľa podmienok tejto ZoP a v súlade s Rozhodnutím o 
poskytnutí NFP.  

 
Predchádzajúce dojednanie uvedené v tomto odseku 3 sa nevzťahuje na komunikáciu 
jednotlivých Členov partnerstva s Dodávateľmi Projektu, ani na samotné uzatváranie zmlúv 
jednotlivými Členmi partnerstva s Dodávateľmi Projektu.  
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4. Partner sa zaväzuje:  

a) akceptovať Hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu jeho oprávnení 
a svojich, z toho vyplývajúcich povinností podľa tejto ZoP,  

b) akceptovať a realizovať usmernenia a pokyny Hlavného partnera vo vzťahu  
k Realizácii aktivít Projektu a jeho finančnému riadeniu, ak usmernenia a pokyny 
Hlavného partnera nie sú v rozpore s dokumentmi uvedenými v definícii podľa článku 
1 ods. 3 písm. f) tejto ZoP. Na takýto rozpor je Partner povinný upozorniť Hlavného 
partnera Bezodkladne po doručení usmernenia a pokynu, inak sa má za to, že s ich 
obsahom súhlasí a zaväzuje sa podľa nich postupovať bez výhrad.    

 
5. Partner sa zaväzuje vykonať pre Hlavného partnera všetky potrebné finančné  

a administratívne úkony súvisiace s realizáciou jemu prislúchajúcich Aktivít Projektu podľa 
Prílohy č. 1 tejto ZoP v súlade s touto ZoP, Rozhodnutím o poskytnutí NFP, dokumentmi 
uvedenými v definícii podľa článku 1 ods. 3 písm. f) tejto ZoP a usmerneniami 
Poskytovateľa a Hlavného partnera tak, aby Riadne a Včas splnil všetky svoje záväzky 
podľa tejto ZoP a súčasne, aby umožnil Hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti 
vyplývajúce pre neho z tejto ZoP a z Rozhodnutia o poskytnutí NFP.  

 
6. Zmluvné strany sú si navzájom povinné poskytnúť súčinnosť na základe písomnej 

požiadavky druhej Zmluvnej strany, v rozsahu jej požiadavky a v požadovanej forme, ak 
nejde o šikanózny výkon práva, a to najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej požiadavky, 
ak v požiadavke nie je stanovená iná lehota.  

a) Hlavný partner sa v tejto súvislosti zaväzuje:  

(i) predkladať Partnerovi Rozhodnutie o poskytnutí NFP, jej aktualizácie a zmeny, 
usmernenia a pokyny Poskytovateľa v súvislosti s Projektom Bezodkladne po 
tom, ako boli doručené Hlavnému partnerovi, a to spôsobom dohodnutým v tejto 
ZoP pre komunikáciu Zmluvných strán,  

(ii)  na požiadanie Partnera predložiť jeho požiadavku, dopyt alebo iný právny úkon 
Poskytovateľovi a v rámci vlastných možností vyplývajúcich z Rozhodnutia 
o poskytnutí NFP zabezpečiť ich vybavenie; Hlavný partner však pred 
postupom podľa prvej časti tohto bodu (ii) preverí, či dokáže vybaviť 
požiadavku, dopyt alebo iný úkon Partnera vo vlastnej kompetencii a iba ak to 
nie je možné, postúpi ich Poskytovateľovi.   

b) Partner sa v tejto súvislosti zaväzuje:  

(i) poskytovať súčinnosť pri vykonávaných Aktivitách Hlavnému partnerovi tak, 
aby nebol dôvod na zmarenie cieľa Projektu, a to z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe požiadavky Hlavného partnera alebo Poskytovateľa,  

(ii)  zúčastňovať sa na rokovaniach v súvislosti s realizáciou Projektu podľa 
požiadaviek Hlavného partnera, 

(iii)  poskytnúť Hlavnému partnerovi všetky relevantné dokumenty a nevyhnutnú 
súčinnosť pri príprave a realizácii Projektu a pri plnení povinností Hlavného 
partnera vyplývajúcich mu z Rozhodnutia o poskytnutí NFP.  

 



Strana 9 z 23 

7. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať dodržiavanie 
povinností Partnera vo vzťahu k Projektu, najmä vykonávať kontrolu rozpočtu 
a dodržiavanie harmonogramu Projektu, vrátane harmonogramu finančnej realizácie 
Projektu, ako aj všetky ostatné podmienky a povinnosti, ktoré vyplývajú Partnerovi  
z plnenia tejto ZoP a z Rozhodnutia o poskytnutí NFP. Partner je povinný umožniť výkon 
takejto kontroly.  

 
8. V prípade, ak Hlavný partner zistí, že Partner nie je schopný realizovať jemu zverené 

Aktivity podľa tejto ZoP v určenom čase a rozsahu, Hlavný partner môže postupovať takto:  

a) navrhne zmenu tejto ZoP, predmetom ktorej je nový obsah Prílohy č. 1 tejto 
ZoP, vrátane s tým súvisiacej výšky finančných prostriedkov identifikovanej 
v rámci Prílohy č. 3 tejto ZoP; na takejto zmene sa Zmluvné strany musia 
dohodnúť, v dôsledku čoho sa uzatvorí písomný dodatok k tejto ZoP; alebo  

b) v prípade, ak porušenie povinností vyplývajúcich pre Partnera z tejto ZoP je 
podstatným porušením tejto ZoP alebo predstavuje iný dôvod na odstúpenie od 
tejto ZoP podľa článku 15 tejto ZoP a/alebo § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, Hlavný partner je oprávnený odstúpiť od tejto ZoP.  

Konanie Hlavného partnera po mimoriadnom ukončení tejto ZoP, t. j. či bude 
pokračovať v Realizácii aktivít Projektu sám (v súlade s Rozhodnutím 
o poskytnutí NFP, ak je to v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku 
vyplývajúcimi z  Vyzvania,  s podmienkami vyplývajúcimi zo schválenej 
žiadosti o poskytnutí NFP a z Rozhodnutia o poskytnutí NFP) alebo 
prostredníctvom nového Partnera na základe samostatnej zmluvy o partnerstve, 
je skutočnosťou právne irelevantnou vo vzťahu k Partnerovi, ktorého právne 
postavenie tým nie je nijak dotknuté a nevznikajú mu z toho žiadne nároky.  

 
Článok 5 

Komunikácia Zmluvných strán a doručovanie 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto ZoP si pre svoju 

záväznosť vyžaduje písomnú formu, vrátane elektronickej komunikácie, ak sa nedohodnú 
inak. V rámci vzájomnej komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód 
Projektu a názov Projektu podľa článku 1 tejto ZoP. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú 
pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto ZoP, 
ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 
komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania 
zásielok poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoP.  

2. Zmluvné strany sú si povinné navzájom písomne oznámiť zmenu kontaktných údajov 
najneskôr do 5 dní odkedy nastala táto zmena, inak sa má za to, že sú údaje uvedené v ZoP 
platné a nemôže byť na ťarchu zmluvnej strany, ak koná s dôverou v obsah ZoP.  

3. Hlavný partner môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto ZoP bude prebiehať 
elektronicky prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto 
komunikácie. E-mailové adresy zmluvných strán sú nasledovné:  
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Za Hlavného partnera:  
Mgr. Barbara Gindlová, odborný garant projektu 
(telefón a e-mail: 0908 333 881; barbara.gindlova@minv.sk) 
 
Ing. Silvia Ďurechová, manažér riadenia projektu 
(telefón a e-mail: 0907 697 201; silvia.durechova@minv.sk) 
 
Za Partnera:  
PaedDr. Marián Cipár, PhD. 
(telefón  a e-mail: 0903 790 381; marian.cipar@vucpo.sk) 
 
RNDr. Tadeáš Gavala, PhD. 
(telefón a e- mail: tadeas.gavala@vucpo.sk) 
 
Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Partner povinný uvádzať ITMS kód Projektu a 
názov Projektu podľa článku 1 tejto ZoP. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako 
mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo 
prostredníctvom kuriéra.  

 
4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pokiaľ ide o určenie momentu doručenia:  
 

a) elektronickej správy, použije sa úprava obsiahnutá v článku 4 ods. 4.6 Zmluvy a  
b) oznámení, výziev, žiadostí alebo iných dokumentov zasielaných druhej Zmluvnej strane 

v písomnej forme osobného doručenia, poštou alebo kuriérom, sa za deň doručenia 
v prípade ich osobného doručenia považuje deň skutočného doručenia do podateľne 
Zmluvnej strany, ktorá je adresátom. V prípade zasielania dokumentov poštou/kuriérom 
sa za deň doručenia dokumentu považuje deň, kedy bol dokument doručený Zmluvnej 
strane, ktorá je adresátom. V prípade, ak adresát nebol doručovateľom na mieste 
doručenia zastihnutý, sa dokument považuje za doručený v deň, keď došlo k uplynutiu 
úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou, najneskôr však v deň, keď došlo 
k vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 
prípadnú poznámku „adresát neznámy“); v prípade odopretia prevzatia dokumentu 
Zmluvnou stranou, ktorá je adresátom, k jeho doručeniu dochádza v deň odopretia 
prijatia dokumentu.  

 
5. Zmluvné strany sú zodpovedné za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie zmluvných strán.  
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.  

 
Článok 6 

Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác Partnerom 
 
1. Partner má právo zabezpečiť od tretích osôb dodanie služieb, tovarov a stavebných prác 

(ďalej súhrnne ako „Verejné obstarávanie alebo VO“) potrebných na Realizáciu aktivít 
Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych 
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subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu 
záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s 
NFP.  
 

2. Partner je pri realizácii VO povinný postupovať v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z.o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok 7 
Realizácia aktivít Projektu a povinnosť Partnera  

poskytovať informácie o Realizácii aktivít Projektu 
 

1. Partner je realizátorom jednotlivých Aktivít Projektu v zmysle Prílohy č. 1 tejto ZoP 
spôsobom vyplývajúcim najmä zo základných záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú  
z článkov 2 až 4 tejto ZoP.   

 
2. Partner je povinný písomne informovať Hlavného partnera o začatí realizácie jeho prvej 

hlavnej Aktivity Projektu v nadväznosti na definíciu Začatia realizácie hlavných aktivít 
Projektu podľa Rozhodnutia o poskytnutí NFP, a to predložením Hlásenia o začatí 
realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 4 ZoP) (ďalej ako „Hlásenie“) do 5 dní odo 
dňa začatia realizácie jeho prvej hlavnej Aktivity Projektu. Hlásenie Partner predkladá iba 
raz pri jeho prvej hlavnej Aktivite v Projekte. Na začatie realizácie prvej Aktivity Projektu 
sa podporne vzťahujú ustanovenia obsiahnuté v článku 1 ods. 3 (definície) a v článku 8 
ods. 2 VZP.  

 
3. Pre pozastavenie Realizácie aktivít Projektu, a tým spôsobené prípadné predĺženie 

Realizácie aktivít Projektu, sa použijú ustanovenia článku 8 ods. 3 a nasl. VZP s tým, že 
na Partnera sa primerane vzťahujú tam obsiahnuté práva a povinnosti Prijímateľa. V tejto 
súvislosti sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že:  

a) Partner berie na vedomie, že Poskytovateľ je v zmysle článku 8 ods. 6 písm. a) a e) VZP 
oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade, ak dôjde k porušeniu povinností 
vyplývajúcich z Rozhodnutia o poskytnutí NFP bez ohľadu na skutočnosť, či 
k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo opomenutím Prijímateľa alebo Partnera, 
resp. v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Projektom, vznesením 
obvinenia voči Prijímateľovi, Partnerovi a osobám konajúcim v ich mene; v prípade, ak 
Poskytovateľ pozastaví z dôvodov na strane Partnera poskytovanie NFP v zmysle VZP, 
porušujúci Partner je zodpovedný za náhradu škody voči Hlavnému partnerovi,  

b) vo vzťahu k právu na pozastavenie Realizácie aktivít Projektu patriacich Prijímateľovi 
podľa článku 8 ods. 3 až 5 VZP nie je Partner oprávnený priamo toto právo uplatniť 
voči Poskytovateľovi, ale je povinný Bezodkladne po splnení dôvodov na pozastavenie 
Realizácie jemu prislúchajúcich Aktivít Projektu komplexne informovať Hlavného 
partnera ako Prijímateľa, spolu s doručením podkladovej dokumentácie vyžadovanej 
podľa VZP, aby toto právo mohol Hlavný partner ako Prijímateľ uplatniť voči 
Poskytovateľovi v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z Rozhodnutia o poskytnutí 
NFP. V prípade, ak napriek splneniu povinnosti podľa predchádzajúcej vety zo strany 
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Partnera, Hlavný partner neuplatní svoje právo podľa článku 8 ods. 3 až 5 VZP, 
zodpovedá voči Partnerovi za prípadnú škodu, ktorá Partnerovi týmto opomenutím 
vznikla.  

 
4. Členovia partnerstva sú si navzájom zodpovední za presnosť, správnosť, pravdivosť a 

úplnosť všetkých navzájom poskytovaných informácií.  
 
5. Partner je povinný počas trvania tejto ZoP:  

a) s cieľom plniť povinnosti Hlavného partnera podľa článku 4 VZP písomne predkladať 
Hlavnému partnerovi informácie o Realizácii aktivít Projektu (Príloha č. 1 ZoP) vo 
vzťahu k monitorovacím správam, k monitorovacím údajom k žiadostiam o platbu 
a ďalším informáciám v rozsahu a vo formáte určenom Hlavným partnerom, najneskôr  
5 dní pred monitorovacím termínom určeným pre Hlavného partnera v zmysle článku  
4 VZP,  

b) predkladať Hlavnému partnerovi informácie o začatí a ukončení realizácie každej jemu 
prislúchajúcej Aktivity Projektu podľa článku 4 ods. 6 VZP,  

c) Bezodkladne písomne informovať Hlavného partnera o začatí a ukončení akéhokoľvek 
súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Partnerovi, ktoré majú alebo môžu 
mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu, ďalej o 
vzniku a zániku prípadov Vyššej moci, ktoré sa na účely tejto zmluvy považujú za 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon 
kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo 
na povahu a účel Projektu,   

d) na základe písomnej požiadavky Hlavného partnera predkladať mu správy a informácie 
viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v písm. a) a b) tohto odseku 
v rozsahu a v lehotách stanovených Hlavným partnerom.  

 
6. Hlavný partner je zodpovedný za celkovú sumarizáciu a konsolidáciu údajov od Partnera, 

za správne a včasné predloženie monitorovacích údajov/správ a ďalších údajov potrebných 
na monitorovanie Projektu Poskytovateľovi podľa článku 4 VZP a metodického pokynu 
CKO č. 15 k monitorovaniu projektov.  

 
7. Partner sa zaväzuje vykonávať Realizáciu aktivít Projektu tak, aby svojou činnosťou 

dosiahol Merateľné ukazovatele Projektu tak, ako ich cieľové hodnoty vyplývajú z Prílohy 
č. 1 tejto ZoP. Na zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov sa primerane 
vzťahuje režim a postup uvedený v čl. 6 ods. 6.6 a 6.7 Rozhodnutia, vrátane následkov 
nedosahovania plánovaných cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov vo vzťahu k 
finančnému plneniu NFP; v takom prípade má Poskytovateľ alebo Hlavný partner právo 
znížiť výšku poskytovaného NFP Partnerovi podľa pravidiel obsiahnutých v článku 6 ods. 
6.7 Rozhodnutia.  

 
8.  
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Článok 8 
Oprávnené výdavky a povinné spolufinancovanie  

 
1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu uvedených v Prílohe č. 1 tejto ZoP, ak spĺňajú všetky podmienky definované  
v článku 14 ods. 1 VZP a sú súčasťou rozpočtu Partnera, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto ZoP.  

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne Hlavnému 
partnerovi ako Prijímateľovi pri splnení podmienok definovaných v Rozhodnutí 
o poskytnutí NFP.  

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti 
podľa článku 14 VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP 
v rámci Žiadosti o platbu podanej Hlavným partnerom Poskytovateľovi. O Neoprávnené 
výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej Žiadosti o platbu, 
ak vo zvyšnej časti bude Žiadosť o platbu schválená. Ak nesplnenie podmienok 
oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a 
auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Hlavný partner ako Prijímateľ je povinný vrátiť 
NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade 
s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej 
výške, a to bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované 
ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce 
sa opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu 
výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené 
výdavky.  

 
4. V zmysle a za podmienok tejto ZoP (najmä čl. 13 ZoP) Hlavný partner poskytuje príslušnú 
časť NFP Partnerovi, a to výlučne na financovanie Oprávnených výdavkov, tak ako ich 
stanovil Poskytovateľ aj v nadväznosti na ods. 3 tohto článku, pričom Oprávnené výdavky 
sú potvrdené podkladmi predkladanými so Žiadosťou o platbu Partnera vyžadované podľa 
spôsobu financovania v zmysle tejto ZoP (čl. 13 ZoP). Konečná výška časti NFP pre 
Partnera je daná výškou skutočne vynaložených, odôvodnených  
a riadne preukázaných Schválených oprávnených výdavkov, po aplikácii príslušnej 
intenzity pomoci, maximálne však do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené 
Poskytovateľom, pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená.  

 
5. Partner sa zaväzuje spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov v rozsahu podľa Vyzvania 

a súčasne sa zaväzuje predložiť doklady o spolufinancovaní, ak o ich predloženie Hlavný 
partner požiada, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 
3 tejto ZoP.   

 
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú 

formu pomoci na realizáciu aktivít Projektu uvedených v prílohe č. 1 tejto ZoP, na ktoré je 
poskytovaný NFP v zmysle tejto ZoP, a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo 
spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho 
rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade 
porušenia uvedenej povinnosti je Hlavný partner oprávnený žiadať od Partnera vrátenie 
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NFP alebo jeho časti a Partner je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 12 
tejto ZoP.  

 
Článok 9 

Použitie výstupov 
 
1. Partner sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu bude Majetok nadobudnutý z NFP 

používať výlučne pri výkone činnosti v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý a budú 
dodržané aj ostatné povinnosti vyplývajúce z článku 6 ods. 1 a 2 VZP. Na ostatné vzťahy 
Partnera k Majetku nadobudnutému z NFP sa primerane uplatnia všetky povinnosti a 
sankcie vzťahujúce sa na  Hlavného partnera ako Prijímateľa, ktoré vyplývajú z článku 6 
VZP.  

2. Zmluvné strany sú povinné akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z NFP (v 
zmysle čl. 6 VZP) vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa v súlade  s článkom 6 VZP. Všetky zmluvy, ktoré sa budú týkať dispozície 
s Majetkom  nadobudnutým z NFP, musia  mať písomnú formu.  

 
3. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi, Hlavnému partnerovi a príslušným 

orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti  
s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi, Hlavnému 
partnerovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie 
na účely súvisiace s touto ZoP alebo Rozhodnutím o poskytnutí NFP pri zohľadnení 
prípadných   práv duševného vlastníctva Zmluvných strán (pri súčasných obmedzeniach 
vyplývajúcich z článku 6 ods. 1 písmeno e) VZP).   

 
Článok 10 

Informovanie a komunikácia 
 

1. Partner je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, 
že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej 
veľkosti A3), a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory 
budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu 
OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie aktivít projektu. 

2. Pri plnení povinnosti zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 
podľa odseku 1 sa Partner zaväzuje postupovať v súlade s Manuálom pre informovanie 
a komunikáciu OP EVS.  

3. Zmluvné strany súhlasia, že Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca Členov 
partnerstva pre média a ich hovorca, Partner je oprávnený komunikovať s tretími osobami 
v rozsahu Realizácie jemu prislúchajúcich aktivít Projektu podľa tejto ZoP, Rozhodnutia 
o poskytnutí NFP a pokynov Hlavného partnera, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve  
a aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením  
a zhodnocovaním výsledkov Projektu.  
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5. Na ostatné povinnosti neuvedené v tomto článku 10 sa na Partnera primerane vzťahujú 
všetky povinnosti Hlavného partnera v oblasti informovania a komunikácie podľa článku 
5 VZP. Partner je povinný dodržiavať všetky usmernenia Hlavného partnera v tejto oblasti, 
ktoré vyplývajú zo VZP, ako aj z dokumentov Hlavného partnera, ktoré vydal 
v nadväznosti na článok 5 VZP. 

 
Článok 11 

Kontrola / audit 
 
1. Článok 12 VZP sa v plnej miere vzťahuje aj na úpravu práv a povinností Partnera vo vzťahu 

ku kontrole / auditu ním realizovanej časti Projektu. Práva a povinnosti, ktoré prislúchajú 
v zmysle článku 12 VZP Prijímateľovi (Hlavnému partnerovi), prislúchajú podľa tejto ZoP 
Partnerovi.  

 
2. Pre prípad, ak by oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu podľa článku 12 ods. 1 VZP 

považovali za kontrolovanú osobu vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole 
a audite len Prijímateľa (Hlavného partnera) a mali za to, že kontrola Partnera ako osoby 
podieľajúcej sa na Realizácii aktivít Projektu sa vykonáva až cez kontrolu Prijímateľa, 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že osobou oprávnenou na výkon kontroly / auditu voči 
Partnerovi je aj Hlavný partner. V takom prípade prislúchajú Hlavnému partnerovi všetky 
práva a povinnosti osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu podľa článku 12 ods. 1 
VZP.  

 
3. Partner je povinný umožniť výkon kontroly/auditu zo strany ktorejkoľvek z oprávnených 

osôb uvedených v článku 12 ods. 1 VZP a odseku 2 tohto článku, pričom sa zaväzuje 
oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu, poskytnúť im požadovanú 
súčinnosť, zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, 
vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu  
a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 
Projektu.  

 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že oprávnené osoby uvedené v článku 12 ods. 1 VZP 

a odseku 2 tohto článku sú oprávnené vykonať kontrolu Projektu podľa článku 12 VZP 
kedykoľvek počas účinnosti tejto ZoP až do uplynutia lehôt uvedených v článku  
7 ods. 7.2 Rozhodnutia. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.  

 
5. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 1 VZP a odseku  

2 tohto článku majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole  
a audite.  

 
6. Partner je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom  

v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu. Hlavný partner je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 
kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou 

Komentár od [MM1]: Z článku 5 VZP 
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vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku,  
a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a ak 
stanovená nebola, v lehote stanovenej Poskytovateľom.  

 
Článok 12 

Vysporiadanie finančných vzťahov a ochrana finančných záujmov EÚ 
 

1. Partner je povinný vrátiť jemu poskytnutý NFP alebo jeho časť Hlavnému partnerovi, ak 
nastanú dôvody, pre ktoré je analogicky Hlavný partner ako Prijímateľ povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť Poskytovateľovi podľa článku 10 VZP. To znamená, že na vysporiadanie 
finančných vzťahov, postup a spôsob tohto vysporiadania, sa primerane použijú 
ustanovenia článku 10 VZP, a na Partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti 
Hlavného partnera ako Prijímateľa v zmysle článku 10 VZP a tieto povinnosti sú 
povinnosťami Partnera voči Hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným 
oprávneným osobám uvedeným v tejto ZoP a/alebo v Rozhodnutí o poskytnutí NFP, ak 
z tejto ZoP nevyplýva osobitná dohoda Zmluvných strán. Partner sa zaväzuje tieto 
povinnosti voči Hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám 
uvedeným v tejto ZoP a/alebo v Rozhodnutí o poskytnutí NFP Riadne a Včas plniť. 

 
2. V prípade, ak zo strany Partnera dôjde k použitiu NFP alebo jeho časti v rozpore s touto 

ZoP, Rozhodnutím o poskytnutí NFP alebo právnymi predpismi SR a/alebo právnymi aktmi 
EÚ, Partner sa zaväzuje bez osobitného vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných 
prostriedkov takto použitých Hlavnému partnerovi, a to do 5 dní nasledujúcich po dni, keď 
zistí ich protiprávne použitie, najneskôr však do 3 dní nasledujúcich po dni, keď bude 
doručená výzva na vrátenie jemu poskytnutého NFP alebo jeho časti zo strany Hlavného 
partnera, prípadne v inej lehote stanovenej Hlavným partnerom vo výzve. Vo výzve je 
Hlavný partner povinný Partnerovi vyčísliť presnú sumu poskytnutého NFP, ktorú je 
Partner povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je Partner povinný túto sumu uhradiť. Právo 
na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť NFP 
Hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže 
spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie zákazu 
konfliktu záujmov. V prípade, ak Partner nevráti NFP v celej výške a v lehote 
špecifikovanej vo výzve Hlavného partnera, je Hlavný partner oprávnený uplatniť voči 
Partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z požadovanej a nevrátenej časti NFP v zmysle 
zaslanej výzvy Hlavného partnera za každý, aj začatý deň omeškania s jej vrátením.  

 
3. Každý z Členov partnerstva je v súlade s § 37 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF povinný 

predchádzať vzniku Nezrovnalostí a ak vzniknú, je povinný Bezodkladne prijať nápravné 
opatrenia v súlade s usmernením k nezrovnalostiam alebo inými Právnymi dokumentmi 
upravujúcimi riešenie Nezrovnalostí. Partner si je vedomý práva Poskytovateľa pozastaviť 
poskytovanie NFP pre Projekt v súlade s § 7 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF, v dôsledku 
čoho si je vedomý, že v prípade využitia uvedeného práva Poskytovateľom Partnerovi 
nevznikajú voči Hlavnému partnerovi, ani voči Poskytovateľovi žiadne nároky v súvislosti 
s touto ZoP.   
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Článok 13 
Účty a platby  

(pravidlá finan čných operácií) 
 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje NFP Hlavnému partnerovi na 

základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný účet vedený v mene EUR, ktorý je špecifikovaný 
v Prílohe č. 2 tejto ZoP.  

 
2. Partner pre potreby vypracovania Žiadosti o platbu za Partnera (ďalej ako „ŽoP Partnera“) 

predkladá Hlavnému partnerovi potrebnú dokumentáciu vyžadovanú podľa spôsobu 
financovania v Rozhodnutí o poskytnutí NFP, za ktorej obsah zodpovedá. Hlavný partner 
následne takúto dokumentáciu spracuje do formy ŽoP Partnera a túto ŽoP Partnera 
predkladá riadiacemu orgánu elektronicky  prostredníctvom ITMS osobitne. Partner týmto 
vyjadruje súhlas s uvedeným postupom a použitím všetkých ním poskytnutých údajov a 
dokumentácie na vytvorenie a predloženie ŽoP Partnera Poskytovateľovi.  Hlavný partner 
oznamuje Partnerovi termíny na predloženie Žiadosti o platbu Poskytovateľovi, pričom je 
oprávnený stanoviť Partnerovi lehotu, v ktorej má Partner predložiť za seba požadované 
podklady pre vypracovanie jednotlivých ŽoP Partnera. 

 
3. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované. Ak Partner 

požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do  ŽoP Partnera, je povinný doručiť spolu s 
dokumentáciou podľa odseku 2 tohto článku  všetky potrebné podklady vyžadované podľa 
spôsobu financovania touto ZoP a Rozhodnutí o poskytnutí NFP pre príslušný spôsob 
financovania. Ak je dokumentácia predložená Partnerom úplná, Hlavný partner je povinný 
ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve Partnera na jej doplnenie, a to v 
lehote 5 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, ak Poskytovateľ nepreplatí výdavky 
obsiahnuté v ŽoP Partnera alebo ich časť, Hlavný partner nenesie za tento stav žiadnu 
zodpovednosť, ak dôvod krátenia, resp. nepreplatenia výdavkov spočíval v údajoch alebo 
dokumentácií predložených Partnerom Hlavnému partnerovi podľa ods. 2 tohto článku.  
 

4. Hlavný partner prevedie príslušnú časť  NFP Partnerovi na základe uplatnených výdavkov 
podľa aktuálnej ŽoP Partnera a podľa Schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľom 
na jeho osobitný účet vedený v mene EUR, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto ZoP.  

 
5. V súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu je Partner povinný prijímať platby výlučne na 

svoj osobitný účet a realizovať platby výlučne prostredníctvom svojho osobitného a 
výdavkového účtu uvedeného v Prílohe č. 2 tejto ZoP.  

 
6. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby 

úplného finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých Členov 
partnerstva.  

 
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom svojej platobnej 

jednotky zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu 
predloženej Hlavným partnerom. Po schválení Žiadosti o platbu a pripísaní peňažných 
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prostriedkov na účet Hlavného partnera je Hlavný partner povinný Bezodkladne previesť 
peňažné prostriedky Partnerovi na jeho osobitný účet špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto ZoP.  

 
8. Použitie platby je Partner povinný vyúčtovať Hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení 

Rozhodnutia o poskytnutí NFP pre jednotlivé spôsoby financovania Realizácie Projektu. 
Spolu so zúčtovaním platby predkladá Partner Hlavnému partnerovi aj dokumenty 
vyžadované podľa ustanovení Rozhodnutia o poskytnutí NFP pre jednotlivé spôsoby 
financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak, aby jeden rovnopis mohol 
byť Hlavným partnerom predložený spolu so Žiadosťou o platbu Poskytovateľovi a druhý 
rovnopis si ponechá Partner. V prípade, že povaha dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac 
rovnopisov originálov, Partner predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným 
názvom Partnera a podpisom štatutárneho orgánu Partnera.  

 
9. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane 

vzťahujú ustanovenia Rozhodnutia o poskytnutí NFP a príslušnej časti Systému finančného 
riadenia. Na Partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti Hlavného partnera v zmysle 
Rozhodnutia o poskytnutí NFP a Systému finančného riadenia a tieto povinnosti sú 
povinnosťami Partnera voči Hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným 
oprávneným osobám uvedeným v tejto ZoP alebo v Rozhodnutí o poskytnutí NFP.  

 
Článok 14 

Zmena v subjekte Partnera 
 
1. Článok 7 VZP sa v plnej miere vzťahuje aj na úpravu práv a povinností Partnera vo vzťahu 

ku prevodu a prechodu práv a povinností z tejto ZoP. Podmienky, práva a povinnosti, ktoré 
sa vzťahujú na Prijímateľa alebo prislúchajú v zmysle článku 7 VZP Prijímateľovi 
(Hlavnému partnerovi), sa v plnej miere vzťahujú a prislúchajú podľa tejto ZoP Partnerovi.  

 
2. K zmene v subjekte Partnera môže dôjsť len s prechádzajúcim písomným súhlasom 

Poskytovateľa postupom analogicky podľa článku 6 ods. 6.3 Rozhodnutia  a v súlade 
s touto ZoP. K zmene v subjekte Partnera môže dôjsť z dôvodu:  

a) Prechodu, resp. prevodu práv a povinností existujúceho Partnera na iný subjekt na 
základe zákona; v takom prípade k zmene môže dôjsť v súlade so Zmluvou 
o partnerstve, alebo 

b) výmeny Partnera z dôvodu zániku skoršej Zmluvy o partnerstve alebo z iných 
dôvodov na strane Prijímateľa, ktoré ho viedli k potrebe výmeny Partnera. V takomto 
prípade k ustanoveniu subjektu za Partnera môže dôjsť len vtedy, ak pri ustanovení 
nového Partnera budú splnené všetky podmienky pre výber Partnera uvedené vo 
Vyzvaní a súčasne nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, 
ako boli definované vo Vyzvaní. Po splnení všetkých podmienok uvedených v tomto 
odseku 2. písm. b) sa subjekt stáva Partnerom účinnosťou Zmluvy o partnerstve. 
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Článok 15 
Trvanie, zmena a ukončenie Zmluvy o partnerstve 

 
1. Táto ZoP je uzavretá na dobu určitú do skončenia platnosti a účinnosti Rozhodnutia o 

poskytnutí NFP.  
 
2. Partner je povinný oznámiť Hlavnému partnerovi písomne všetky zmeny alebo skutočnosti, 

ktoré majú negatívny vplyv na plnenie jeho povinností podľa tejto ZoP alebo na Realizáciu 
aktivít Projektu podľa Prílohy č. 1 tejto ZoP, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo 
môžu týkať neplnenia povinností Partnera z tejto ZoP. Uvedená oznamovacia povinnosť sa 
uplatní aj v prípade, ak má Partner čo i len pochybnosť  
o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto ZoP. Uvedenú oznamovaciu 
povinnosť je Partner povinný splniť Bezodkladne po tom, ako sa dozvedel, že došlo  
k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny výslovného znenia tejto ZoP sa vykonajú vo forme 

písomného, vzostupne číslovaného dodatku k tejto ZoP, pri dodržaní povinností 
vyplývajúcich z § 5a zákona o slobode informácií, ak ZoP je povinne zverejňovanou 
zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu vo výslovnom znení tejto ZoP môže 
navrhnúť každý z Členov partnerstva.  

 
4. V prípade, ak dôjde k zmene identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá 

nemá za následok zmenu v subjekte Hlavného partnera alebo Partnera a touto zmenou 
nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnom písomnom Vyzvaní, nie je 
potrebná zmena tejto ZoP formou písomného dodatku, ale v takomto prípade postačuje 
Bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej Zmluvnej strane formou 
doporučeného listu.  

 
5. Vzhľadom na úzku previazanosť postavenia Partnera v Projekte s právami a povinnosťami 

Hlavného partnera ako Prijímateľa vyplývajúcimi z Rozhodnutia o poskytnutí NFP a tiež 
s právnymi vzťahmi týkajúcimi sa Projektu vo všeobecnosti a v nadväznosti na článok 1 
ods. 2 písm. a) a f) tejto ZoP, sa Zmluvné strany dohodli, že zmena práv a povinností 
Partnera v súvislosti s Projektom, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov a zo zmien 
Rozhodnutia o poskytnutí NFP, bude voči Partnerovi účinná dňom doručenia zmenenej 
Rozhodnutia o poskytnutí NFP Partnerovi, v ostatných prípadoch dňom Zverejnenia zmeny 
v Právnych dokumentoch.   

 
6. V deň, keď došlo k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu z Rozhodnutia 

o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP, dochádza aj k ukončeniu trvania zmluvného vzťahu 
z tejto ZoP. V takomto prípade vznikajú Členom partnerstva práva a povinnosti v zmysle 
právnych predpisov o zániku nesplneného záväzku a v zmysle podmienok obsiahnutých 
v tejto ZoP, pričom Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že žiadne priamo uplatniteľné 
právo voči Poskytovateľovi mu nevznikne.  

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že túto ZoP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.  
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8. Riadne ukončenie tejto ZoP nastane skončením platnosti a účinnosti Rozhodnutia o 
poskytnutí NFP podľa odseku 1 tohto článku.  

 
9. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto ZoP nastáva dohodou Zmluvných strán 

alebo odstúpením Hlavného partnera alebo Partnera od tejto ZoP alebo výpoveďou tejto 
ZoP Partnerom, v dôsledku čoho ZoP zaniká.  

 
10. Od tejto ZoP možno odstúpiť podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v prípadoch 

podstatného porušenia zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo ZoP, nepodstatného porušenia 
zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo ZoP a ďalej v prípadoch, ktoré osobitne ustanovuje 
ZoP, tiež v prípadoch, kedy je možné odstúpiť od Rozhodnutia o poskytnutí NFP, pričom 
práva prislúchajúce podľa Rozhodnutia o poskytnutí NFP Poskytovateľovi, prislúchajú 
podľa tejto ZoP v tomto prípade Hlavnému partnerovi, ktorý ich vykonáva analogicky 
podľa úpravy v Rozhodnutia o poskytnutí NFP voči Partnerovi tak, aby ich bolo možné 
aplikovať na vzťah medzi Hlavným partnerom a Partnerom. Zmluvné strany sa dohodli, že 
pre odstúpenie od tejto ZoP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka 
o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka.), ak nie je v tejto ZoP 
uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. 
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na účely tejto ZoP sa za podstatné porušenie tejto 
ZoP zo strany Partnera považujú najmä:  

a) také porušenia povinností Partnera, ktoré sú definované v článku 9 ods. 4 VZP; 

b) opakované nevykonávanie niektorej z činností, na ktorú je Partner povinný podľa tejto 
ZoP alebo vykonávanie činností, ktoré neprispievajú k cieľom Projektu a napriek 
písomnému a doručenému upozorneniu Hlavného partnera nedôjde k náprave v rámci 
poskytnutej lehoty danej na nápravu porušenej povinnosti; 

c) Partner sa bezdôvodne neriadi pokynmi a usmerneniami Hlavného partnera ani po jeho 
opakovanom písomnom upozornení; 

d) porušovanie podmienok stanovených vo Vyzvaní  ako záväzné podmienky pre činnosť 
Partnera napriek upozorneniu Hlavného partnera. 

  
11. Porušenie ďalších povinností stanovených v tejto ZoP, v právnych predpisoch SR 

a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa tejto ZoP považujú za podstatné 
porušenia, sú nepodstatným porušením tejto ZoP.  

 
12. V prípade podstatného porušenia tejto ZoP je Zmluvná strana oprávnená od tejto ZoP 

odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné 
strany berú na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti každej z nich, 
môže vykonaniu odstúpenia od tejto ZoP predchádzať povinnosť vykonať rôzne úkony 
predpokladané právnymi predpismi alebo internými normami, vrátane povinnosti vykonať 
kontrolu, realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Zmluvné 
strany súhlasia s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení 
od tejto ZoP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa obdobie, počas ktorého sú v priamej 
nadväznosti vykonávané úkony odstupujúcou Zmluvnou stranou podľa predchádzajúcej 
vety. V prípade nepodstatného porušenia tejto ZoP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, 
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ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, 
ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom upozornení. Aj v prípade podstatného porušenia 
tejto ZoP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane 
na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 
nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného 
zákonníka).  

 
13. Odstúpenie od tejto ZoP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

tejto ZoP adresátovi. Na doručovanie sa vzťahuje článok 5 tejto ZoP. 
 
14. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá 

Zmluvná strana oprávnená od tejto ZoP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti 
vylučujúcej zodpovednosť uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti 
plnenia (nezvratný zánik predmetu tejto ZoP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 
neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

 
15. V prípade odstúpenia od tejto ZoP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Hlavného 

partnera a Partnera, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení tejto ZoP, a to 
najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu 
škody, ktorá vznikla porušením tejto ZoP, ustanovenia uvedené v čl. 7 ods. 7.2 Rozhodnutia 
a ďalšie ustanovenia tejto ZoP podľa svojho obsahu. 

 
16. Ak sa Partner dostane do omeškania s plnením tejto ZoP v dôsledku porušenia, resp. 

nesplnenia povinnosti zo strany Hlavného partnera, Zmluvné strany súhlasia, že nejde  
o porušenie tejto ZoP Partnerom. 

 
17. V prípade odstúpenia od tejto ZoP je Partner povinný vrátiť NFP alebo jeho časť na základe 

výzvy Hlavného partnera. Povinnosť Partnera vrátiť NFP alebo jeho časť podľa 
predchádzajúcej vety sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku tejto ZoP označujúcom 
podstatné porušenie tejto ZoP výslovne neuvádza, že Partner je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť.  

 
18. Partner je oprávnený túto ZoP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt 

tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v tejto ZoP, alebo mu v ďalšej účasti na 
Projekte bránia iné vážne dôvody. Partner súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká 
povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 12 tejto ZoP za 
podmienok stanovených Hlavným partnerom vo výzve na vrátenie. Po podaní výpovede 
môže Partner túto vziať späť iba s písomným súhlasom Hlavného partnera. Výpovedná 
lehota je jeden kalendárny mesiac odo dňa, keď je výpoveď doručená Hlavnému partnerovi. 
Počas plynutia výpovednej lehoty Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce 
k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Hlavný partner vykoná úkony 
vzťahujúce sa na finančné vysporiadanie s Partnerom obdobne ako pri odstúpení od tejto 
ZoP a Partner je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Táto ZoP voči Partnerovi, 
ktorý podal výpoveď, zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Partner si je vedomý toho, že 
v prípade, ak uplatnenie práva podľa tohto odseku priamo alebo nepriamo spôsobí 
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negatívne následky voči Hlavnému partnerovi, vrátane možného mimoriadneho ukončenia 
Projektu zo strany Poskytovateľa, Partner zodpovedá za spôsobenú škodu.  

 
 

Článok 16 
Záverečné ustanovenia 

 
1. ZoP je uzavretá dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán. ZoP v súlade s § 47a ods. 2 

Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá 
spočíva v tom, že došlo k nadobudnutiu účinnosti Rozhodnutia o poskytnutí NFP po 
predchádzajúcom zverejnení ZoP v Centrálnom registri zmlúv Hlavným Partnerom; ZoP 
nadobudne účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Hlavným Partnerom 
v Centrálnom registri zmlúv.  

 
2. Vo vzťahu k zverejneniu ZoP v Centrálnom registri zmlúv sa Zmluvné strany osobitne 

dohodli, že ak Hlavný partner a Partner sú obaja povinnými osobami podľa zákona o 
slobode informácií, prvé zverejnenie ZoP zabezpečí Hlavný partner a o dátume zverejnenia 
ZoP informuje Partnera. Ustanovenia týkajúce sa zverejnenia a s tým spojených osobitných 
pravidiel dohodnutých Zmluvnými stranami v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa rovnako 
vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k ZoP. 
 

3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto ZoP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto ZoP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, 
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté z tejto ZoP, vrátane sporov 
o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde 
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 
4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto ZoP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej ZoP. 
Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním 
nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal 
zachovaný účel ZoP a obsah jednotlivých ustanovení ZoP. 

 
5. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo ZoP, s ohľadom na právne postavenie zmluvných strán, 

nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali 
voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich 
záväzkový vzťah vyplývajúci zo ZoP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to 
vyplýva zo záhlavia označenia ZoP na úvodnej strane.  
 

6. ZoP je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z toho  Partner dostane tri (3) rovnopisy, 
Hlavný partner dostane dva (2) rovnopisy a Poskytovateľ dostane jeden (1) rovnopis.  

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie ZoP riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu  

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
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jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu ZoP a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

 
Prílohy ZoP: 
 
Príloha č. 1 Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu (zahrňujúci 

identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu jednotlivými Partnermi)  
Príloha č. 2 Prehľad účtov Hlavného partnera a  Partnera  
Príloha č. 3 Rozpočet projektu pre partnera  
Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu 
 

Podpisy Zmluvných strán:  
 

V ...................., dňa .................           

Podpis:  ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1 Hlavného partnera2 

 

V ...................., dňa .................           

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Partnera4  

                                                
 
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite. 
2 V prípade podpísania zmluvy zastupujúcou  osobou je potrebné spolu so zmluvou pre Poskytovateľa  predložiť 
rovnopis dokumentu alebo jeho overenú kópiu, ktorým štatutárny orgán Hlavného partnera oprávňuje danú osobu 
na podpis zmluvy. 
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite. 
4 V prípade podpísania zmluvy zastupujúcou  osobou je potrebné spolu so zmluvou  pre Poskytovateľa predložiť 
rovnopis dokumentu alebo jeho overenú kópiu, ktorým štatutárny orgán Partnera oprávňuje danú osobu na podpis 
zmluvy.  
 



 
Príloha č. 11 vyzvania  

  MEMORANDUM 

o spolupráci pri realizovaní Projektu 

uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v  znení neskorších predpisov (ďalej len „memorandum“) 

 

medzi nasledovnými stranami:  
 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
sídlo:    Pribinova 2, 812 72 Bratislava     
štatutárny orgán:  Ing. Msc. Roman Mikulec, minister 
zodpovedný útvar:  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
zodpovedná osoba: Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
IČO:   00 151 866 
(ďalej ako „MV SR“ alebo „Prijímateľ“) 

 
a 
 
Prešovský samosprávny kraj 
sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01  Prešov     
štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:   37870475 
(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt VÚC“) 
 
a 
 
PRO COMMUNIO, o. z. 
sídlo:    Bajkalská 4860/7, 080 01  Prešov 
štatutárny orgán:  prof. Kamil Kardis, PhD., predseda 
IČO:   42027624 
(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt MNO“) 
 
a 
 
Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n. o. 
sídlo:    Krížová Ves 51, 059 01  Spišská Belá 
štatutárny orgán:  Mgr. Igor André, riaditeľ 
IČO:   50515853 
(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt MNO“) 
 
(Prijímateľ a Spolupracujúce subjekty spoločne ďalej ako „strany memoranda“) 
 

Preambula 
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Strany Memoranda uvedomujúc si dôležitosť rozvoja efektívnej verejnej správy a verejných 
služieb v partnerstvách a vo vzájomnom dialógu, ako aj dôležitosť zavádzania princípov 
participácie v procese prípravy, tvorby a implementácie verejných politík sa dohodli na prijatí 
tohto Memoranda. 

Strany Memoranda zároveň vyjadrujú záujem na spoločnom postupe pri príprave, realizácii 
a vyhodnotení pilotnej schémy 2 Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných 
politík v prostredí samosprávnych krajov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti pod názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 
tvorby verejných politík II (ďalej len Národný projekt“), ktorý je založený na vzájomnom 
partnerstve a dôvere. 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Prijímateľ bude realizovať  v nadväznosti na Rozhodnutie o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku  (ďalej ako „Rozhodnutie o poskytnutí  NFP“), v súlade s podmienkami 
vyzvania, kód ........................ (ďalej ako „vyzvanie“),  

nasledovný projekt:   Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 
tvorby verejných politík II. 

operačný program:    Efektívna verejná správa 

spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond  

prioritná os:  Prioritná os 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity 
a efektívna VS   

špecifický cieľ:  1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS    

poskytovateľ NFP:   Ministerstvo vnútra SR   

účel projektu:                     Budovanie kapacít so zameraním na podporu zavádzania 
participatívnej tvorby verejných politík do praxe na 
všetkých úrovniach verejnej správy, ako aj na strane 
občianskej spoločnosti. 

na dosiahnutie cieľa Projektu:  cieľom Projektu je zrealizovanie hlavnej aktivity projektu 
z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných 
podmienok v súlade s prílohou č. 2 Predmet podpory NFP 
Rozhodnutia o poskytnutí NFP  a v tej súvislosti aj splnenie 
merateľných ukazovateľov projektu definovaných v prílohe 
č. 2 Rozhodnutia o poskytnutí NFP. 

(ďalej ako „Projekt “) 

2. Spolupracujúci subjekt Prešovský samosprávny kraj vykonáva svoju pôsobnosť v oblasti 
všestranného rozvoja svojho územia a uspokojovaní potrieb svojich obyvateľov, vrátane 
vytvárania vhodných podmienok na rozvoj jednotlivých sektorových politík a ich zavádzanie 
do praxe na základe osobitného právneho predpisu, ktorým je Zákon č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), v dôsledku čoho 
údaje, informácie a ďalšie vstupy vyplývajúce a súvisiace s ním vykonávanou pôsobnosťou 
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sú potrebné pre Prijímateľa pre riadnu realizáciu Projektu a dosiahnutie účelu a cieľa 
Projektu. Súčasne činnosť Spolupracujúceho subjektu VÚC úzko súvisí a bude ovplyvnená 
dosiahnutím účelu a cieľa Projektu v nadväznosti na článok 2 ods. 2 tohto memoranda.  

3. Občianske združenie PRO COMMUNIO, o. z. je dobrovoľné výberové združenie vedeckých 
a pedagogických pracovníkov, odborných pracovníkov a ďalších záujemcov o vedu a 
vzdelávanie, pomoc a poradenstvo. Pôsobí pri Prešovskej univerzite v Prešove. 

Medzi základné ciele a činnosť združenia patrí:  

• poskytovanie sociálnej pomoci, 

• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,  
• ochrana ľudských práv a základných slobôd,  

• vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, 
verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania 
vzdelávacích a výmenných pobytov,  

• výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,  

• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  
• príprava, manažovanie, technická pomoc a podpora, hodnotenie projektov a programov 

domácich a zahraničných donorov a projektov pomoci zo štrukturálnych a iných fondov 
EÚ,  

• organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, ktorých 
realizácia bude zabezpečená internými alebo externými lektormi, 

• vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja 
jednotlivých aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie,  

• sociálna podpora a integrácia marginalizovaných skupín na Slovensku. 

Občianske združenie PRO COMMUNIO o. z. realizovalo a realizuje širokú škálu domácich, 
cezhraničných i medzinárodných projektov; vedeckých i rozvojových, so zameraním na 
marginalizované a sociálne znevýhodnené skupiny a národnostné menšiny.  Údaje, informácie 
a ďalšie vstupy vyplývajúce a súvisiace s ním vykonávanou pôsobnosťou sú potrebné pre 
Prijímateľa pre riadnu realizáciu Projektu a dosiahnutie účelu a cieľa Projektu. Súčasne činnosť 
Spolupracujúceho subjektu MNO úzko súvisí a bude ovplyvnená dosiahnutím účelu a cieľa 
Projektu v nadväznosti na článok 2 ods. 2 tohto memoranda.  

 

4. Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie (KEPLA) je nezisková organizácia, ktorá 
pôsobí prevažne v okrese Kežmarok, ale aj celkovo v regióne Spiš. Bola založená v roku 
2016, aby sa primárne venovala začleňovaniu vylúčených rómskych komunít v jednotlivých 
obciach okresu. Svoju misiu sústreďuje na 2 hlavné piliere - oblasť bývania a oblasť 
zamestnanosti. V oblasti bývania je to asistencia pri svojpomocnej výstavbe, v oblasti 
zamestnanosti pomoc pri zakladaní obecných sociálnych podnikov a sociálno-psychologické 
poradenstvo (mentoring) pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Údaje, informácie a ďalšie 
vstupy vyplývajúce a súvisiace s ním vykonávanou pôsobnosťou sú potrebné pre Prijímateľa 
pre riadnu realizáciu Projektu a dosiahnutie účelu a cieľa Projektu. Súčasne činnosť 
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Spolupracujúceho subjektu MNO úzko súvisí a bude ovplyvnená dosiahnutím účelu a cieľa 
Projektu v nadväznosti na článok 2 ods. 2 tohto memoranda.  

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 a postup Prijímateľa pri realizácii aktivít Projektu a dosiahnutí jeho účelu 
a cieľa.  

 
Článok 2 

Predmet memoranda 

1. Strany memoranda sa dohodli na uzatvorení tohto memoranda s cieľom upraviť ich vzájomné 
práva a povinnosti a ostatné podmienky súvisiace s realizáciou Projektu v súlade 
s podmienkami písomného vyzvania za účasti Spolupracujúcich subjektov. 

2. Spolupracujúce subjekty uzavretím tohto memoranda súhlasia s tým, že budú aktívne 
spolupracovať s Prijímateľom za účelom riadnej realizácie Projektu, dosiahnutí jeho účelu 
a cieľa a zachovaní výsledkov Projektu v dobe Následného monitorovania Projektu, ako je to 
určené vo vyzvaní, v zmysle ustanovení tohto memoranda, a to najmä za účelom zabezpečenia 
toho, aby bolo realizáciou Projektu dosiahnuté: 

a) budovanie kapacít – posilnenie subjektov regionálnej územnej samosprávy v oblasti 
zapájania verejnosti do tvorby verejných politík a otvoreného vládnutia prostredníctvom 
vytvorenia a udržania nových pracovných miest a procesov, posilňujúcich účasť verejnosti 
na správe vecí verejných,  

b) zavádzanie inovatívnych opatrení/intervencií do praxe verejnej správy – v záujme 
zefektívnenia účinnosti a prínosov participácie navrhovanie a zavádzanie inovácií 
podporujúcich a rozširujúcich účasť verejnosti v procesoch tvorby verejných politík 
vrátane konzultačného procesu o Budúcnosti Európy, 

c) participatívna tvorba verejných politík v partnerst ve – realizovanie verejných politík 
v partnerstve, vo vzájomnom dialógu subjektov verejnej správy, mimovládnych 
organizácií a verejnosti, ako predpoklad rozvoja a kvalitnejšej implementácie verejných 
služieb, 

d) príprava, zaškolenie a sieťovanie odborných zamestnancov, ktorí môžu v budúcnosti 
zohrať úlohu „ambasádorov participácie“ v prostredí regionálnej územnej samosprávy a 
„agentov zmeny“ pre oblasť otvoreného vládnutia v prostredí regionálnej územnej 
samosprávy.. 
 

Článok 3 
Práva a povinnosti strán memoranda 

1. Prijímateľ plní najmä všetky povinnosti vyplývajúce pre neho z Rozhodnutia o poskytnutí NFP  
za účelom riadnej realizácie aktivít Projektu a dosiahnutia cieľa Projektu. V rámci tohto 
vykonáva vo vzťahu k tomuto memorandu najmä:  

a) tvorba nových pracovných miest: podpora vzniku nových pracovných pozícií manažéra/ 
koordinátora participácie v prostredí verejných inštitúcií, alebo nových organizačných zložiek, 
podporujúcich komunikáciu a zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík v prostredí VS,, 
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b) vzdelávanie: systematické a riadené vzdelávanie zamestnancov spolupracujúcich subjektov v 
oblasti zapájania verejnosti do tvorby verejných politík s využitím metodík a výsledkov 
Projektu I, učenie praxou a v praxi, teda priamo v každodennej prevádzke spolupracujúcich 
subjektov pri zabezpečení vzdelávania a odborného tútoringu / mentoringu / couchingu / 
poradenstva v rámci pilotných schém,   

c) partnerstvá/spolupracujúce subjekty: posilnenie spolupráce a vzájomný dialóg medzi 
verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami v procese tvorby 
verejných politík na regionálnej úrovni,   

d) zapájanie verejnosti: cielené zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík tak, aby 
formálnu participáciu nahradila riadená participácia ako základný predpoklad kvalitnejších 
verejných politík a zvyšovania dôvery medzi občanom a inštitúciami, 

e) verejné politiky realizované na participatívnom princípe: podpora participatívnych 
procesov tvorby verejných politík realizovaných v spolupráci s expertmi Prijímateľa s 
využitím neformálneho vzdelávania, konzultácií, poradenstva a couchingu, 

f) sieťovanie: vznik platforiem a sietí na podporu participácie, ako aj regionálnych sietí na 
podporu partnerstiev a dialógu relevantných aktérov v území, 

g) diseminácia dobrej a zlej praxe: vytvorenie podmienok na zdieľanie, šírenie a 
multiplikovanie zaujímavých, inšpiratívnych a ľahko replikovateľných výstupov a výsledkov 
z podporených projektov z operačného programu Efektívna verejná správa s dôrazom na 
Výzvy: Občianska informovanosť a participácia, ako aj na výstupy a výsledky Projektu I., 

h) konzultačný proces o budúcnosti Európy: realizovanie aktivít a podujatí, ktoré prispejú k 
dvojročnému konzultačnému procesu o budúcnosti Európy zastrešeným Európskou komisiou. 
 

2. V nadväznosti na povinnosti Prijímateľa vyplývajúce z odseku 1. tohto článku sa 
Spolupracujúce subjekty zaväzujú aktívne spolupracovať s Prijímateľom vo všetkých bodoch 
odseku 1. tohto článku. 

3. Podrobnejšie určenie rozsahu spolupráce  podľa 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. Spolupracujúce subjekty sa 
zaväzuje požadované informácie poskytnúť a úlohy vykonať v primeranej lehote, ktorá 
nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.  

4. V prípade, ak činnosť spolupracujúcich subjektov podľa tohto memoranda bude predstavovať 
aj inú činnosť ako je uvedená v bode 2 tohto článku, strany memoranda sa osobitne 
v písomnej forme dohodnú na spôsobe, rozsahu a lehote realizácie takejto činnosti zo strany 
Spolupracujúcich subjektov.   

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 sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto memoranda, 
ani v súvislosti s ním, im nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky. Strany memoranda 
berú na vedomie, že právne úkony, ktoré vzniknú alebo budú  vyvolané na základe napĺňania 
cieľov tohto memoranda, nadobudnú platnosť a účinnosť ich schválením príslušnými 
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orgánmi strán memoranda, ak takéto schválenie bude vyplývať z príslušných právnych 
predpisov. 

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 ods. 5 tohto memoranda, si 
strany memoranda určili kontaktné osoby na operatívnu komunikáciu, ktorými sú:  

za Prijímateľa:    Mgr. Barbara Gindlová 

      pracovné zaradenie: odborný garant projektu 

      telefón a e-mail: 0908 333 881; barbara.gindlova@minv.sk 

 

za Prešovský samosprávny kraj: PaedDr. Marián Cipár, PhD. 

           pracovné zaradenie: zamestnanec PSK 

           telefón a e-mail: 051/7081 101; predseda@vucpo.sk 

 
 
za PRO COMMUNIO, o. z.:  prof. Kamil Kardis, PhD. 

           pracovné zaradenie: štatutár PRO COMMUNIO, o. z. 

           telefón a e-mail: 0905 388 824, kamil.kardis@unipo.sk 
 
 
 

za Kežmarskú platformu pre sociálne začlenenie, n. o.:  

Mgr. Igor André 

pracovné zaradenie: riaditeľ Kežmarská platforma pre 
sociálne začlenenie, n.o. 

           telefón a e-mail: 0904 835 515; igor.andre217@gmail.com 
 

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. Strany memoranda sú si vedomé, že poskytovateľ uvedený v článku 1 tohto memoranda má 
právo byť informovaný o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa spolupráce strán memoranda 
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vo vzťahu k Projektu. Strany memoranda sa preto zaväzujú poskytnúť poskytovateľovi ďalšie 
nevyhnutné informácie, o ktoré ich tento požiada, a to v primeranej lehote a spôsobom, ktorý 
bude vyplývať z požiadavky poskytovateľa. Súčasne sa strany memoranda zaväzujú udržať 
obsah svojich vzájomných záväzkov vo vzťahu k Projektu súladný s podmienkami 
poskytnutia NFP vyplývajúcimi z písomného vyzvania a tiež súladný so základnými 
záväzkami vyplývajúcimi z tohto memoranda. Tento záväzok sa vzťahuje na každú zmenu 
tohto memoranda alebo na iný právny úkon strán memoranda, ak poskytovateľ písomne 
neodsúhlasí iný postup. V časti záväzkov vyplývajúcich z tohto odseku sa považuje dohoda 
strán memoranda za dohodu v prospech tretej osoby podľa § 50 Občianskeho zákonníka, 
ktorou je poskytovateľ uvedený v článku 1 ods. 1  tohto memoranda. 

 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto memorandum je uzavreté a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými 
zástupcami všetkých strán memoranda.  

2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia Rozhodnutia o poskytnutí NFP, 
ktorej predmetom je realizácia Projektu.  

3. 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.  

4. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných dodatkov 
v písomnej forme, na základe súhlasu všetkých strán memoranda. Realizácia článku 4 ods. 3 
tohto memoranda nepredstavuje zmenu tohto memoranda, preto sa vykoná len vzájomným 
odsúhlasením medzi kontaktnými osobami, bez potreby vypracovania dodatku podľa tohto 
článku.  

5.  Toto memorandum je vyhotovené v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 
Prijímateľ dostane dve (2) vyhotovenia, spolupracujúci subjekt VÚC tri (3) a spolupracujúce 
subjekty MNO po jednom (1) vyhotovení. 

  

 
1Podpisy strán memoranda:  

Za Prijímateľa2:     

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

 

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

 

                                                 
1 V prípade podpisu splnomocneným zástupcom priložiť rovnopis alebo overené plnomocenstvo 

2 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/splnomocneného zástupcu  
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Za Prešovská samosprávny kraj3:  

V ............................., dňa ....................... 

 

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

 

Za PRO COMMUNIO, o. z.4:   

V ............................., dňa ....................... 

 

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

 

Za Kežmarskú platformu pre sociálne začlenenie, n. o.5:   

V ............................., dňa ....................... 

 

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

 

                                                 
3 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/splnomocneného zástupcu  
4 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/splnomocneného zástupcu  
5 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/splnomocneného zástupcu  

 



Príloha č. 3: Informácia OZ PRO COMMUNIO 

 

Sídlom občianskeho združenia PRO COMMUNIO, o. z. je Bajkalská 7, 080 01 Prešov, 
Slovenská republika.  

Občianske združenie PRO COMMUNIO, o. z. je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a 
pedagogických pracovníkov, odborných pracovníkov a ďalších záujemcov o vedu a 
vzdelávanie, pomoc a poradenstvo.  

Cieľ a činnosť:  

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,  

b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,  

c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,  

d) vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, 
verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania 
vzdelávacích a výmenných pobytov;  

e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,  

f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,  

g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  

h) príprava, manažovanie, technická pomoc a podpora, hodnotenie projektov a programov 
domácich a zahraničných donorov a projektov pomoci zo štrukturálnych a iných fondov EÚ;  

i) organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, ktorých 
realizácia bude zabezpečená internými alebo externými lektormi  

j) sprostredkovateľská činnosť,  

k) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,  

l) publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov;  

m) vydavateľstvo, vydávanie kníh, novín, časopisov a periodík, reklama.  

n) vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých 
aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie;  

o) odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie  

p) sociálna podpora a integrácia marginalizovaných skupín na Slovensku  



 

 

REFERENCIE  

Občianske združenie PRO COMMUNIO o. z. realizovalo a realizuje širokú škálu domácich, 
cezhraničných i medzinárodných projektov; vedeckých i rozvojových. Vzhľadom na 
obmedzený rozsah uvádzame len výber za ostatné roky:  

Domáce projekty:  

· 2013 – 2014 Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, Kultúrna a edukačná 
grantová agentúra realizovaný projekt s názvom: Multikultúrna edukácia ako základné 
východisko eliminácie neznášanlivosti a xenofóbie v kontexte celoživotného vzdelávania 
pracovníkov základných a stredných škôl pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Gréckokatolícku 
teologickú fakultu.  

· 2012 – 2014 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA reg. č.: 1/1330/12 s 
názvom: Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti pre Prešovskú univerzitu v 
Prešove, Gréckokatolícku teologickú fakultu.  

Zahraničné, medzinárodné a cezhraničné projekty:  

· 2017 Európsky fond regionálneho rozvoja Program Interreg V-A PL-SK 2014-2017 a 
realizácia projektu s názvom: „Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom 
území slovensko-poľského pohraničia“ (INT/EK/PO/3/I/B/0097)  

· 2015 Visegrad Fund a realizácia projektu s názvom: „Cultural and Religious Identity of Ethnic 
Minorities in the Slovak and Polish Borderland“ financovaného z prostriedkov rámci 
Medzinárodného Vyšehradského fondu No. 11520168.  

· 2013 – 2014 Európsky fond regionálneho rozvoja IP reg. č.: PL-SK/KAR/IPP/III/11 s 
názvom: Náboženská a kultúrnotvorivá rola chasidizmu v pohraničí Poľska a Slovenska 
(Religijna i Kulturotwórcza Rola Chasydyzmu na pograniczu Polski i Słowacji)  

· 2012 – 2014 Zahraničný projekt, reg. č.: PKWP/PL/34/159/2012 s názvom: Religiozita v 
kontexte paradigmy sociálnej zmeny. Štúdium zo sociológie náboženstva (Religijność w 
kontekście paradygmatu zmiany społecznej. Studium z socjologii religii; Religiosity in the 
context of paradigm of social change. Study from the Sociology of Religion)  

· 2012 – 2013 Medzinárodný vedecký projekt USA – SK z Center for Religion and Society, 
Roanoke College, 221 College Lane, Salem, Virginia 24153, USA s názvom: Názov: 
Kresťanské cirkvi v post-komunistickom Slovensku: súčasné výzvy a príležitosti (Christian 
Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities). 

 



Príloha č. 4: Informácia o Kežmarskej platforme pre sociálne začlenenie 

 

Základné údaje: 

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n. o. 
sídlo:    Krížová Ves 51, 059 01  Spišská Belá 
štatutárny orgán:  Mgr. Igor André, riaditeľ 
 

 

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie (KEPLA) je nezisková organizácia, ktorá pôsobí 

prevažne v okrese Kežmarok, ale aj celkovo v regióne Spiš. Bola založená v roku 2016, aby sa 

primárne venovala začleňovaniu vylúčených rómskych komunít v jednotlivých obciach okresu. 

Svoju misiu sústreďuje na 2 hlavné piliere - oblasť bývania a oblasť zamestnanosti. V oblasti 

bývania je to asistencia pri svojpomocnej výstavbe, v oblasti zamestnanosti pomoc pri 

zakladaní obecných sociálnych podnikov a sociálno-psychologické poradenstvo (mentoring) 

pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Svoju činnosť doteraz sústreďovala na dve obce - 

Krížová Ves a Ihľany. V obci Krížová Ves spolupracovala s vedením obce na založení obecnej 

firmy a naštartovaní jej činnosti formou svojpomocnej výstavby domov určených do systému 

prestupného bývania. V obci Ihľany poskytovala KEPLA komplexnú asistenciu pri 

svojpomocnej výstavbe 4  rodinných domov do osobného vlastníctva. Okrem toho pomáhala 

samotným klientom so sprevádzaním pri hľadaní zamestnania na otvorenom trhu práce 

(pracovné poradenstvo, tvorba životopisov, motivačných listov). KEPLA sa venuje aj 

vzdelávaniu pracovníkov v pomocných profesiách (terénna sociálna práca, pracovníci 

komunitných centier a asistenti zdravotnej osvety). Na tomto poli v období rokov 2018-2019 

pripravila a zrealizovala pre týchto pracovníkov 6 celodenných školení v oblasti plánovania 

komunitnej a sociálnej práce a taktiež v lídrovstve postavenom na koncepte zrelého, teda 

slúžiaceho lídra (serving leadership). 

KEPLA je súčasťou platformy mimovládnych organizácií "Mosty z chudoby k sebestačnosti" 

a taktiež platformy SAVORE. KEPLA vedie riaditeľ Igor André. Okrem neho je súčasťou tímu 

aj Martin Čupka (stavebný koordinátor), oblasť pracovného poradenstva zastrešuje dlhoročná 

expertka Jana Beťková. 

 


