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N6rodny projekt Odbornd prax pre itudentov socidlnej prdce a psychol6gie
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ZMLUVA O SPOLUPRACI

v zmysle $ 269 ods. 2 zitkona(,. 5l3ll99l Zb. Obchodny zikonnikv zneni neskor5ich
predpisov:

if sro zMLUVY (32 7/oKNP -s I 2022) z

1.1. ZMLUVNE Srnq.Ny
Nfzov (prijimatel'a) : Ustredie prdce, soci6lnych veci a rodiny

Sfdlo (presnri adresa): Spitflska 8, 812 67 Bratislava

rio: 30 794 536

DrC:2021777780

banka : St6tna pokladnica

ifslo riitu (v tvare IBAN): SK19 8180 0000 0070 00Il 6235

sK78 8180 0000 0070 0013 6s67

Statutfrny orgin: Ing. Karol Zimmer

generdlny riaditet

(d'alej len,,Prijim atel"')

a

Ndzov (spolupracuj riceh o subj ektu) :,,V KASTIELI", Zariad,enie socidlnych sluZieb

[Iorn6 Obdokovce

Sfdlo (presnd adresa): Horn6 Obdokovce I,956 08 Hom6 Obdokovce

Iio: oo 357 99s

DIe: 2021248636

banka : StAtna pokladia

iislo ridtu (v fvare IBAN): SK38 8180 0000 0070 0030 7231

Prfvn a forma : rozpodtovd or ganizhcia

Statutdrny orgdn: PhDr. Miriama Brachov6, MBA

riaditellka

(d'alej len,,Spolupracujrlci subjekt")

(Prijimatef a Spolupracujrici subjekt dalej jednotlivo aj ,,Zmluvnh strana" a spolu ,,Zmluvn6
strany")
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s prd OPERAČNÝ PROGRAM 
Európsky sociálny fond ĽU DSKÉ ZDROJE 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

Národný projekt Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 
kód ITMS2014+:312081BVX3 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

v zmysle $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov: 

ČÍSLO ZMLUVY (327/OKNP-S/2022): 

1.1. "ZMLUVNÉ STRANY 

Názov (prijímateľa) : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo (presná adresa): Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

IČO: 30 794 536 

DIČ: 2021777780 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu (v tvare IBAN): SK19 8180 0000 0070 0017 6235 

SK78 8180 0000 0070 0013 6567 

Štatutárny orgán: Ing. Karol Zimmer 

generálny riaditeľ 

(ďalej len „Prijímateľ“) J 

Názov (spolupracujúceho subjektu): „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb 

Horné Obdokovce 

Sídlo (presná adresa): Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce 

IČO: 00 357 995 

DIČ: 2021248636 

banka : Štátna pokladňa 

číslo účtu (v tvare IBAN): SK38 8180 0000 0070 0030 7231 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán: PhDr. Miriama Brachová, MBA 

riaditeľka 

(ďalej len „Spolupracujúci subjekt“) 

(Prijímateľ a Spolupracujúci subjekt ďalej jednotlivo aj „Zmluvná strana“ a spolu „Zmluvné 

strany“) 
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NSrodnjr projekt Odborna prax pre itudentov socidlnej prdce a psychot6gie
k6d ITMS2 0 1 4+ : 3 I 2 08 I BVX|

Preambula

Zmluvnl strany sa dohodli, Le v sirvislosti so schvSlenym nSrodnym projektom ,Odbontd
prax pre itudentov socidlnej prdce a psychol|gie" (talej len ,,NP OP"), uzatlrhraju ttrto
ZmIwu o spolupr6ci (dalej len ,,Zmlra"), za ridelom zabezpe(it rcalizirciu NP OP. ZmIuva
vychhdza zo Zmluvy o poskynuti nenivratn6ho finandn6ho prispevku (,. 23120818VX5
uzatvorenej medzi Prijimatel'om a Ministerstvom prbce, soci6lnych veci a rodiny,, vr6tane jej
priloh (dalej 7en ,,Zmluva o NFP"), ktor6 je zverejnendv Centr6lnom registri zml:i,v. Zmluva
a v5etky prhva a povinnosti vzniknut1 na z|klade alebo v srivislosti so Zmluvou sa riadia
prislu5nymi v5eobecne platnymi a zhvaznymi pr6vnymi predpismi Slovenskej republiky, ako
aj prislu5nymi prdvnymi predpismi Eur6pskej rinie.. Yzhjomne prhva a povinnosti medzi
Zmhwnymi stranami sa d'alej primerane iadia Operadnym programom Ijudsk6 zdroje (dalej
len ,,OP L\Z"), Syst6mom riadenia eur6pskych Strukturflnych a investidnych fondov na
programov6 obdobie 2014 - 2020 (talej len ,,Syst6m riadenia ESIF"), Syst6mom finandn6ho
riadenia Strukturdlnych fondov, Koh6zneho fondu a Eur6pskeho n6morn6ho a rybSrskeho
fondu na programov6 obdoble 2014 - 2020 (d'alej len ,,Syst6m finandn6ho riadenia"),
Strat6giou financovania Eur6pskych Struktur6lnych a investidnych fondov pre programov6
obdobie 2014 - 2020 (Cfalej len ,,Strat6gia financovania") a prislu5nymi metodickymi
vykladmi, pokynmi a vzormi Uradu vl6dy Slovenskej republiky, ktory vykon6va rilohy
Centr6lneho koordinadn6ho org6nu (dalej len ,,CKO") a usmerneniami Poskytovatel'a ako
napr. Prirudkou pre Liadatela o nen6vratny finandny prispevok pre PO 2014-2020, Prirudkou
pre prijimatelia pre n6rodn6 projekty PO 2014-2020 a in6. Uveden6 dokumenty v platnom
zneni sri zverejnen6 na www.employment.gov.sk, www.partnerskadohoda.gov.sk,
www.finance.gov.sk. Zmluvn1 strany vyhlasujri, Le sa zavdzuji ich dodrZiavat' spolu s

ustanoveniami tejto Zmluvy.

ilinok t
Predmet a riiel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je fprava zmluvnych podmienok, vzhjomnych pr6v a povinnosti
Zmluvnych str6n pri realizilcii NP OP:
Nfzov nfrodn6ho projektu: odborn6 prax pre studentov soci6lnej pr6ce a

psychol6gie
312081BVX5
Ustredie prhce, soci6lnych veci a rodiny
Bratislavsky kraj, Trnavsky ktuj, Trendiansky Waj,
Nitriansky kraj, Banskobystricky kraj, Zilinsky kraj,
Pre5ovsky kraj, Ko5ickf kraj
Ludsk6 zdroje
8. REACT EU

K6d ITMS2DL4+z
Prijimatel':
Miesto realizf cie proj ektu:

Operainy program:
Prioritn{ os:
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EURÓPSKA ÚNIA OPERAČNÝ PROGRAM 
Európsky sociálny fond ĽU DSKÉ ZDROJE Európsky fond regionálneho rozvoja 

Národný projekt Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 
kód TTMS2014+:312081BVX5 

Preambula 

Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so schváleným národným projektom „Odborná 
prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ (ďalej len „NP OP“), uzatvárajú túto 
Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“), za účelom zabezpečiť realizáciu NP OP. Zmluva 
vychádza zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BVX5 
uzatvorenej medzi Prijímateľom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny,, vrátane jej 
príloh (ďalej len „Zmluva o NFP“), ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva 
a všetky práva a povinnosti vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou sa riadia 
príslušnými všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako 
aj príslušnými právnymi predpismi Európskej únie.. Vzájomné práva a povinnosti medzi 
Zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia Operačným programom Ľudské zdroje (ďalej 
len „OP ĽZ“), Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na 
programové obdobie 2014 — 2020 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“), Systémom finančného 
riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“), 
Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové 
obdobie 2014 — 2020 (ďalej len „Stratégia financovania“) a príslušnými metodickými 
výkladmi, pokynmi a vzormi Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý vykonáva úlohy 
Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) a usmerneniami Poskytovateľa ako 
napr. Príručkou pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre PO 2014-2020, Príručkou 
pre prijímateľa pre národné projekty PO 2014-2020 a iné. Uvedené dokumenty v platnom 
znení sú zverejnené na www.employment.gov.sk, www.partnerskadohoda.gov.sk, 
Wwww.finance.gov.sk. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zaväzujú ich dodržiavať spolu s 
ustanoveniami tejto Zmluvy. 

Článok 1 

Predmet a účel Zmluvy 

1.1 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, vzájomných práv a povinností 
Zmluvných strán pri realizácii NP OP: 
Názov národného projektu: Odborná prax pre študentov sociálnej práce a 

psychológie 
Kód TITMS2014+: 312081BVX5 
Prijímateľ: Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Miesto realizácie projektu: — Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, 

Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, 
Prešovský kraj, Košický kraj 

Operačný program: Ľudské zdroje 
Prioritná os: 8. REACT EU 
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EUROPSKA UNIA

Eur6osky siilny lond
E!rODsky fqd rqionilneho rodo,a

OPERACNV PROGRAM

3!! ruDsKEzDRoJE

N6rodnjr projekt Odborna prax pre itudentov socialnej pr.dce a p$,chol6g'e

Investidnd priorita:

Konkr6tny ciel':

k6d ITMS2 0 1 4+ : 3 I 2 08 I BI/X5

8.1.1 Podpora obnovy po krize spojenej s pand6miou
COVID 19 vr6tane jej socidlnych d6sledkov a priprava
zelenlho, digit6lneho a odoln6ho oLivenia hospodiirstva
8.1.1 Podpora nitpravy d6sledkov krizy v kontexte
pand6mie COVID-l9 a priprava zelenej, digit6lnej a

odolnej obnovy hospod6rstva k6d 312080010 - Podpora
obnovy po krize spojenej s pand6miou COVID-l9
vrhtane jej soci6lnych ddsledkov a priprava zeIenlho,
digit6lneho a odoln6ho oZivenia hospod6rstva

Hlavnym ciel'om NP OP je podporit' prepojenie vysoko5kolsk6ho vzdel|vama v
Studijnom odbore sociflna prilcalpsychol6gia s odbornou praxou tak, aby boli Studenti
pripraveni na trh prhce a na vykon povolania po ukondeni Stirdia.

Cl6not< z

Pr6va a povinnosti Zmluvnych strdn

2.I. Zmluvnl strany sa zavazujir konat' pri realizhcii aktivit NP OP tak, aby bola
zabezpe('enh realizilcia pldnovanych aktivit riadne a vdas, najneskdr do uplputia
schv6lenej doby realiz6ciu aktivit NP OP, v nadvdznosti na ciele NP OP.

2.2. Zmluvn1 strany sa vz6jomne zavazuji poskytovat' si v5etku potrebnri sridinnost'
na plnenie zhv dzkov vyplyvajirc rch zo Zmluvy .

Priifmatel' sa zavilzuie:
a) zabezpedit riadenie, koordin6ciu a metodick6 usmeriovanie implement6cie NP OP;
b) person6lne a organizadno-technicky zabezpedit' procesy realizircie NP OP;

c) zabezpe(,it realizhciu nasledovnych pl6novanych aktivit NP OP:
- koordin6ciu NP OP v srilade so Zmluvou, ako aj v sirlade s prislu5nymi pr6vnymi

predpismi SR a Eur6pskej rinie;
- zabezpedenie monitoringu, publicity a informovanosti NP OP v srilade s

Manudlom pre informovanie a komunikdciu pre prijimatel'ov OP LZ v rdmci
E ur 6 p s lqt c h i truktur dlny ch a inv e s ti i ny c h fo n d ov ;

d) poskytnrit' Spolupracujricemu subjektu finandn6 prostriedky podlia rozsahu
odmentorovanych hodin v r6mci NP OP a na zhklade predloZenych podpornj'ch
a ridtovnych dokladov v sirlade s dl6nkom 4 tejto Zmluvy a v srilade s usmemenim
Prljimatela;

e) plnit povinnosti vyplyvajrice pre Prijimatelazo Zmluvy;
f) rie5it'pripadn6 nedostatky, na ktor6 upozorni Spolupracujrici subjekt.

Spolupracuirici subiekt sa zavflzuie:

a) akceptovat' Prijimatel'a ako koordindtora NP OP a akceptovat' jeho usmernenia;
b) riadit' sa a dodrZiavaf ustanovenia ZmIwy, usmernenia a postupy Prljimateta;
c) vykonat' v5etky potrebn6 rikony a poskytnrif v5etky inform6cie di dokumenty

Prijimateliovi tak, aby nebolo ohrozen6 plnenie povinnosti vyplyvajricichzo Zmltvy;
d) zabezpedif realizhciu nasledovnych pl6novanych aktivit NP OP:

Zmluva o spolupr6cr strana 3 z 12

2.1. 

2.2. 

[z] Po OPERAČNÝ PROGRAM 
roky PERTE o ineho rozvoja ĽUDSKÉ ZDROJE 

Národný projekt Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 
kód ITIMS2014+:312081BVX5 

Investičná priorita: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou 

COVID 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava 

zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva 
Konkrétny cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte 

pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva kód 312080010 - Podpora 

obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 
vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, 
digitálneho a odolného oživenia hospodárstva 

Hlavným cieľom NP OP je podporiť prepojenie vysokoškolského vzdelávania v 

študijnom odbore sociálna práca/psychológia s odbornou praxou tak, aby boli študenti 

pripravení na trh práce a na výkon povolania po ukončení štúdia. 

Článok 2 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

Zmluvné strany sa zaväzujú konať pri realizácii aktivít NP OP tak, aby bola 
zabezpečená realizácia plánovaných aktivít riadne a včas, najneskôr do uplynutia 

schválenej doby realizáciu aktivít NP OP, v nadväznosti na ciele NP OP. 

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť 
na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť riadenie, koordináciu a metodické usmerňovanie implementácie NP OP, 

b) personálne a organizačno-technicky zabezpečiť procesy realizácie NP OP: 

c) zabezpečiť realizáciu nasledovných plánovaných aktivít NP OP: 

- koordináciu NP OP v súlade so Zmluvou, ako aj v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a Európskej únie, 

- zabezpečenie monitoringu, publicity ainformovanosti NP OP vsúlade s 

Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OP ĽZ v rámci 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov: 

d) poskytnúť Spolupracujúcemu subjektu finančné prostriedky podľa rozsahu 

odmentorovaných hodín v rámci NP OP a na základe predložených podporných 

a účtovných dokladov v súlade s článkom 4 tejto Zmluvy a v súlade s usmernením 

Prijímateľa, 

e) plniť povinnosti vyplývajúce pre Prijímateľa zo Zmluvy: 

f) riešiť prípadné nedostatky, na ktoré upozorní Spolupracujúci subjekt. 

Spolupracujúci subjekt sa zaväzuje: 

a) akceptovať Prijímateľa ako koordinátora NP OP a akceptovať jeho usmernenia: 

b) riadiť sa a dodržiavať ustanovenia Zmluvy, usmernenia a postupy Prijímateľa, 

c) vykonať všetky potrebné úkony a poskytnúť všetky informácie či dokumenty 

Prijímateľovi tak, aby nebolo ohrozené plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy: 

d) zabezpečiť realizáciu nasledovných plánovaných aktivít NP OP: 
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1.) vykon odbornej praxe Studentov soci6lnej prhce a psychol6gie v srilade a podlia

vypracovanfch odbornych prirudiek pre vykon odbornej praxe Studentov

socirllnej prilce a odbornych prirudiek pre vykon odbornej praxe Studentov

psychol6gie;

2) vybrat' zamestnancov do pozicie mentora a doplnit' podrobny popis pracovnej

ndplne resp. opis Stdtnozamestnaneck6ho miesta (v pripade ak nie je sridast'ou

pracovnej zmluvy/resp. St6tnozamestnaneck6ho pomeru) vrftane uzatvorenych

dodatkov k popisu pracovnej n6p1ne resp. dohody o zmene opisu

St6tnozamestnaneck6ho miesta tykajrice sa vykon6vajricich dinnosti v r6mci NP

OP;

3.) poskytovat' sfdinnost' pri publicite NP OP v zmysle usmerneni Prijimatelia;

e) poskyovat' sridinnost' pri vykonilani aktivit NP OP tak, aby nebol ddvod na zmareflre

NP OP;

f) aktivne participovat' na aktivit6ch srivisiacich so zviditetfiovanim, Sirenim

a zhodnocovanim vysledkov NP OP v srilade s Manu6lom pre informovanie a

komunik6ciu pre prijimateliov OP I:Z v rhmci Eur6pskych Strukturiilnych a

investidnych fondov;
g) pisomne informovaf Prijimatel'a o zadati a ukondeni ak6hokol'vek sfdneho,

exekudn6ho alebo spr6vneho konania vodi Spolupracujfcemu subjektu, resp.

povinnost' Spolupracujirceho subjektu oznhmif Prijimatel'ovi pisomne v5etky zmeny,

alebo skutodnosti, ktor6 majri vpl) / na plnenie Zmluvy,
h) prebraf zodpovednost za realizhcin aktivit, ktor6 je povinny vykonilvat', pridom

Prijimateli a Spolupracujrici subjekt sa podpisom Zmluvy st6vajir spolu realizhtorcni

NP OP;

i) pisomne upozorilovaf rra nedostatky v srivislosti s realiz|ciou aktivit NP OP

a napiianim ciefov NP OP;

j) poskytnirt Prijimatel'ovi v5etky relevantn6 dokumenty a nevyhnutnri sridinnost' pri

realizhcliNP OP a pri plneni povinnosti Prijimatel'a vypljvajfcich mu zo Zmluvy-

k) umoZnif vykon kontroly vecnej reahzhcie aktivit NP OP aprljaf opatrenia na n6pralrr

kontrolou zistenych nedostatkov;

2.3. Zmluvnl strany sri povinn1 zdrLaf sa ak6hokol'vek konania, w6tane uzatvorenia

zhvdzkovo-prdvneho vz(ahu s tret'ou osobou, ktorlm by doSlo k poruSeniu dl. 107

Zmluvy o fungovani EU v srivislosti s n6rodnym projektom s ohl'adom na skutodnost',

Ze poskytnutj'NFP je prispevkom z verejnych zdrojov.

itfnok 3

ZabezpeEenie odbornej praxe Studentov sociflnej price/psychol6gie a kompetencie
a rilohy mentora

3.1 Spolupracujirci subjekt urduje pracovn6 miesto mentora arealizuje odbornri prax

Studentov sociiilnej pricelpsychol6gie v srilade s touto Zmluvou.

EUROPSKA UNIA

Eu16psky soci;tny {ond
Eu16pskv fond rqionalneho rodoia
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2.3. 

3.1 

EB: PORNA OPERAČNÝ PROGRAM 
ánšľy Tr na rozvoja ĽUDSKÉ ZDROJE 

Národný projekt Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 
kód ITMS2014+:312081BVX3 

1.) výkon odbornej praxe študentov sociálnej práce a psychológie v súlade a podľa 

vypracovaných odborných príručiek pre výkon odbornej praxe študentov 

sociálnej práce a odborných príručiek pre výkon odbornej praxe študentov 

psychológie, 

2.) vybrať zamestnancov do pozície mentora a doplniť podrobný popis pracovnej 

náplne resp. opis štátnozamestnaneckého miesta (v prípade ak nie je súčasťou 

pracovnej zmluvy/resp. štátnozamestnaneckého pomeru) vrátane uzatvorených 

dodatkov kpopisu pracovnej náplne resp. dohody ozmene opisu 

štátnozamestnaneckého miesta týkajúce sa vykonávajúcich činností v rámci NP 

OP: 

3.) poskytovať súčinnosť pri publicite NP OP v zmysle usmernení Prijímateľa, 

e) poskytovať súčinnosť pri vykonávaní aktivít NP OP tak, aby nebol dôvod na zmarenie 

NP OP, 

f) aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením 

a zhodnocovaním výsledkov NP OP vsúlade s Manuálom pre informovanie a 

komunikáciu pre prijímateľov OP ĽZ v rámci Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov, 

g) písomne informovať Prijímateľa o začatí aukončení akéhokoľvek súdneho, 

exekučného alebo správneho konania voči Spolupracujúcemu subjektu, resp. 

povinnosť Spolupracujúceho subjektu oznámiť Prijímateľovi písomne všetky zmeny, 

alebo skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie Zmluvy, 

h) prebrať zodpovednosť za realizáciu aktivít, ktoré je povinný vykonávať, pričom 

Prijímateľ a Spolupracujúci subjekt sa podpisom Zmluvy stávajú spolu realizátormi 

NP OP, 

i) písomne upozorňovať na nedostatky v súvislosti s realizáciou aktivít NP OP 

a napíňaním cieľov NP OP, 

j) poskytnúť Prijímateľovi všetky relevantné dokumenty a nevyhnutnú súčinnosť pri 

realizácii NP OP a pri plnení povinností Prijímateľa vyplývajúcich mu zo Zmluvy, 

k) umožniť výkon kontroly vecnej realizácie aktivít NP OP a prijať opatrenia na nápravu 

kontrolou zistených nedostatkov, 

Zmluvné strany sú povinné zdržať sa akéhokoľvek konania, vrátane uzatvorenia 

záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu čl. 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s národným projektom s ohľadom na skutočnosť, 

že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov. 

Článok 3 

Zabezpečenie odbornej praxe študentov sociálnej práce/psychológie a kompetencie 

a úlohy mentora 

Spolupracujúci subjekt určuje pracovné miesto mentora a realizuje odbornú prax 

študentov sociálnej práce/psychológie v súlade s touto Zmluvou. 
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3.2 Odbornrl prax bude prebiehat' v srilade s v)rpracovanymi odbornymi prirudkami a pod
vedenim urden6ho mentora pre danri oblast', Student si bude m6ct' vybra( zameranie
odbornej praxe na zftklade oblasti pOsobenia Spolupracujriceho subjektu. Studenti
soci6lnej prhce m6Zu vykonaf odbomf prax zameranir iba na vykon soci6lnej prhce a
Studenti psychol6gie mdZu vykonat' odbornri prax zameranu iba na vykon
psycholo gickych dinnosti.

3.3 Odbornd prax sa vykonfva v termine predn65kov6ho obdobia zimn6ho a letn6ho
semestra v zmysle harmonogramu akademick6ho roka202212023, najnesk6r do 30. 09.
2023.

4.4

Mentor - je definovany ako odbornik povereny vedenim Studenta podas vykonu
odbornej praxe priamo na praxovom pracovisku - jeho organrzadnom ritvare:
a,)

prLce:
o zamestnanec praxov6ho pracoviska;
. ukonden6 VS vzdelanie II. stupfia;
o preukhzatelnh prax minim|lne 3 roky v danej oblasti, z toho minim6lne I rok

na danom praxovom pracovisku.

b.)
o zamestnanecpraxov6hopracoviska;
. ukonden6 VS vzdelanie IL stupia v odbore psychologia;
o prerkilzatelnh prax minim6lne 3 roky v danej oblasti, ztoho minimdlne 1 rok

na danom praxovom pracovisku.

ildnok 4

Sp6sob financovania

Spolupracujrici subjekt bude maf povinnost' mesadne predkladat'Prijimateliovi ridtovn6
a podpom6 doklady k zridtovaniu vydavkov v srilade s Postupom pre implement6ciu
a monitorovanie NP OP.

Spolupracujrici subjekt predkladf podpom6 doklady k zridtovaniu Prijimatel'ovi, vo
form6te urdenom Prijimatel'om, ktory ich zaradi do Ziadosti o platbu, ktoru predklad6
Poskytovatefovi MPSVR SR v srilade s ustanoveniamiZmluvy o NFP.

Spolupracujirci subjekt si je vedomy pr6vnych dOsledkov v pripade nepravdivj'ch
irdajov/skutodnosti uvedenych v predkladanj'ch dokladoch k zirdtovaniu, vrhtane
pripadnych trestnoprfvnych d6sledkov podf a zirkona d. 300/2005 Z. z. Trestny z6kon
v zneni neskor5ich predpisov (S 22I Podvod, 5225 - Subvendny podvod, 5 261 -263
Po5kodzovanie finandnych zhujmov Eur6pskych spolodenstiev). Origin6lne ridtovn6 a
podpom6 doklady budir v drLbe Spolupracujriceho subjektu a budri pristupn6 pre irdely
kontroly v srilade s touto Zmluvou a Zmluvou o NFP a budri oznadenl, k6dom ITMS
2014+ NP OP anhzvomNP OP v zmysle usmerneni Prijimatelia.

Zmlllnl strany sa dohodli, i,e frnandnl prostriedky bude Prijimateli Spolupracujitcemu
subjektu poskytovat'(refundovat') po kontrole dorudenych poZadovanych dokladov
v zmysle Postupu pre implementfciu a monitorovanie NP OP.

4.r

4.2

4.3
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Odborná prax bude prebiehať v súlade s vypracovanými odbornými príručkami a pod 
vedením určeného mentora pre danú oblasť. Študent si bude môcť vybrať zameranie 

odbornej praxe na základe oblastí pôsobenia Spolupracujúceho subjektu. Študenti 
sociálnej práce môžu vykonať odbornú prax zameranú iba na výkon sociálnej práce a 

študenti psychológie môžu vykonať odbornú prax zameranú iba na výkon 
psychologických činností. 

Odborná prax sa vykonáva v termíne prednáškového obdobia zimného a letného 
semestra v zmysle harmonogramu akademického roka 2022/2023, najneskôr do 30. 09. 

2023. 

Mentor — je definovaný ako odborník poverený vedením študenta počas výkonu 

odbornej praxe priamo na praxovom pracovisku — jeho organizačnom útvare: 
a.) minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady mentora pre študentov sociálnej 

práce: 

e zamestnanec praxového pracoviska: 

e ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa: 

e preukázateľná prax minimálne 3 roky v danej oblasti, z toho minimálne 1 rok 

na danom praxovom pracovisku. 

b.) minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady mentora pre študentov psychológie: 

e zamestnanec praxového pracoviska, 

e ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia: 

e preukázateľná prax minimálne 3 roky v danej oblasti, z toho minimálne 1 rok 

na danom praxovom pracovisku. 

Článok 4 

Spôsob financovania 

Spolupracujúci subjekt bude mať povinnosť mesačne predkladať Prijímateľovi účtovné 

a podporné doklady k zúčtovaniu výdavkov v súlade s Postupom pre implementáciu 

a monitorovanie NP OP. 

Spolupracujúci subjekt predkladá podporné doklady k zúčtovaniu Prijímateľovi, vo 

formáte určenom Prijímateľom, ktorý ich zaradí do žiadosti o platbu, ktorú predkladá 

Poskytovateľovi MPSVR SR v súlade s ustanoveniami Zmluvy o NFP. 

Spolupracujúci subjekt si je vedomý právnych dôsledkov v prípade nepravdivých 

údajov/skutočností uvedených v predkladaných dokladoch k zúčtovaniu, vrátane 
prípadných trestnoprávnych dôsledkov podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

v znení neskorších predpisov ($ 221 — Podvod, 4225 — Subvenčný podvod, $ 261 — 263 

Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev). Originálne účtovné a 
podporné doklady budú v držbe Spolupracujúceho subjektu a budú prístupné pre účely 
kontroly v súlade s touto Zmluvou a Zmluvou o NFP a budú označené kódom ITMS 

2014+ NP OP a názvom NP OP v zmysle usmernení Prijímateľa. 

Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky bude Prijímateľ Spolupracujúcemu 

subjektu poskytovať (refundovať) po kontrole doručených požadovaných dokladov 

v zmysle Postupu pre implementáciu a monitorovanie NP OP. 
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4.5 Zm|;g,vnl strany sa dohodli, L,e finandn6 prostriedky podl'a tohto d16nku je moLn€,

poskynrit', len ak sri v5etky splnen6 podmienky poskytovania finandnych prostriedkov,

uveden6 v tejto Zmluve.

4.6 Spolupracujirci subjekt nesmie poLadovaf na Ziadnu zaktivit, uvedenych v bode 2.2,

tejto Zmluvy - dotdciu alebo prispevok ani inf formu pomoci, ktor6 by umoZnila dvojit6

financovanie zo zdrojov inych rozpodtovych kapitol St6tneho rozpodtu Slovenskej

republiky, St6tnych fondov, z verejnych zdrojov EU a/alebo z Recykladn6ho fondu.

4.7 Spolupracujrici subjekt sa zavdzuje poskytnut6 finandn6 prostriedky pouZit' v srilade s

podmienkami a ridelom stanovenymi v Zmluve a realizovat' aktivity NP OP v zmysle

ZmIuvy tak, aby boli aktivity NP OP zreahzovan6 riadne a vdas, a to najnesk6r do

uplynutia doby realizfrcie aktivit NP OP. Finandn6 prostriedky budir poskytovan6

Spolupracujfcemu subjektu nazhklade Zmluvy aZmluvy o NFP v sirlade:

. so zisadou riadneho finandn6ho hospod6renia podlia dl. 30 nariadenia Eur6pskeho

parlamentu a Rady (EU, Euratom) d. 96612012 z 25. okt6bra20l2 o rozpodtovych
pravidl6ch, ktor6 sa vzfahujt na v5eobecny rozpodet Unie, a zru5eni nariadenia

Rady (ES, Euratom) d.160512002;
. s pravidlami hospod6rnosti, efektivnosti, ridinnosti a ridelnosti;
o s ostatnymi pravidlami rozpodtov6ho hospodiirenia s verejnymi prostriedkami

vyplyvajricimi z g 19 zhkona (,. 52312004 Z. z. o rozpodtovych pravidlfch verejnej

spr6vy a o zmene a doplneni niektorych zhkonov v zneni neskor5ich predpisov

(d alej len,,Z6kon o rozpodtovych pravidl 6ch").

4.8 Na kontrolu pouZitia finandnych prostriedkov a ich vymfhanie sa vzfahtje rcLim
upraveny v osobitnych predpisoch (z6kon t,. 35712015 Z. z. o finandnej kontrole a audite

a o zmene a doplneni niektorych zfkonov v zneni neskor5ich predpisov)'
4.9 Zmltvnl strany sa zavdntji4 L,e poskytnut6 finandn6 prostriedky budri pouLit1

hospod6rne, efektivne a ridinne.

4.10 Za opr6vnen6 vj.davky Spolupracujriceho subjektu na schv6lenj' NP OP mOZu byt'
povaZovan6 len vydavky, ktor6 spliajri podmienky Zmluvy a podmienky prislu5nych

prfvnych predpisov, ktor6 sir vzhlladom na v5etky okolnosti re6lne, spr6vne, d6vodn6,

aktudlne a ktor6 sanavzhjom neprekryvajf.

4.11 Opr6vnen6 vydavky a ich rihrada musia byt'rr sulade s legislativou Slovenskej republiky
a legislativou EU (napr. predpisy o Stdtnej pomoci, o verejnom obstardvani, o ochrane

Zivotn6ho prostredia, o rovnosti prileZitosti, o publicite) a v srilade s rozpodtom NP OP,

anajmdnesmf byt' rt rozpore so Zmluvou.
4.12 Opri:nenymi vydavkami Spolupracujirceho subjektu sri len tie vydavky, ktor6 boli

preukdzatdine vynalol,enl narealizhciu NP OP, sir riadne zai(tovan1 apreukivatelnl
ridtovnymi dokladmi.

Oprfvnen 6 vf davkv Spolupracui riceho sub i ektu sri :

F vj,davky, ktor6 predstavujir alikvotnri dast' celkovej ceny prSce zamestnanca -
,,mentora socidlna prhca" resp. ,,mentora psychol6gia" (dalej len ,,mentor") za

vykonan6 mentorovanie vypoditanl z re6lnej hodinovej mzdy vriltane odvodov

zamestnhvatela a podtu skutodne odmentorovanych hodin mentora, a to do vj'Sky

max. 15,- €/hod.;

EUROPSKA UNIA

Eur6p5ky soclitny fond
Euro05kv ford regioIiilneho ro4o]a
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Národný projekt Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 

kód ITMS2014+:312081BVX5 

Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky podľa tohto článku je možné 

poskytnúť, len ak sú všetky splnené podmienky poskytovania finančných prostriedkov, 

uvedené v tejto Zmluve. 

Spolupracujúci subjekt nesmie požadovať na žiadnu z aktivít, uvedených v bode 2.2. 

tejto Zmluvy - dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité 

financovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky, štátnych fondov, z verejných zdrojov EÚ a/alebo z Recyklačného fondu. 

Spolupracujúci subjekt sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť v súlade s 

podmienkami a účelom stanovenými v Zmluve a realizovať aktivity NP OP v zmysle 

Zmluvy tak, aby boli aktivity NP OP zrealizované riadne a včas, a to najneskôr do 

uplynutia doby realizácie aktivít NP OP. Finančné prostriedky budú poskytované 

Spolupracujúcemu subjektu na základe Zmluvy a Zmluvy o NFP v súlade: 

e so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 30 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 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, 

e s pravidlami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti, 

e 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“). 

Na kontrolu použitia finančných prostriedkov aich vymáhanie sa vzťahuje režim 

upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že poskytnuté finančné prostriedky budú použité 

hospodárne, efektívne a účinne. 

Za oprávnené výdavky Spolupracujúceho subjektu na schválený NP OP môžu byť 

považované len výdavky, ktoré splňajú podmienky Zmluvy a podmienky príslušných 

právnych predpisov, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, 

aktuálne a ktoré sa navzájom neprekrývajú. 

Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky 

a legislatívou EÚ (napr. predpisy o štátnej pomoci, o verejnom obstarávaní, o ochrane 

životného prostredia, o rovnosti príležitostí, o publicite) a v súlade s rozpočtom NP OP, 

a najmä nesmú byť v rozpore so Zmluvou. 

Oprávnenými výdavkami Spolupracujúceho subjektu sú len tie výdavky, ktoré boli 

preukázateľne vynaložené na realizáciu NP OP, sú riadne zaúčtované a preukázateľné 

účtovnými dokladmi. 

Oprávnené výdavky Spolupracujúceho subjektu sú: 

> výdavky, ktoré predstavujú alikvotnú časť celkovej ceny práce zamestnanca — 

„mentora sociálna práca“ resp. „mentora psychológia“ (ďalej len „mentor“) za 

vykonané mentorovanie vypočítané z reálnej hodinovej mzdy vrátane odvodov 

zamestnávateľa a počtu skutočne odmentorovaných hodín mentora, a to do výšky 

max. 15,- €/hod.: 
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) mentori budri mat povinnost' si evidovat dni a dasy kedy vykonhvah mentorovanie

Studentov v r6mci NP OP, t.j. budri mat'povinnost' si vypracov6vat Evidenciu ridasti

na praxi potvrdzujtrcu ridast' Studentov na praxi v danom dni a dase. Na zitklade

tychto Evidencii si ndsledne mentor r,ypracuje Mesadny vykaz odpracovanfch hodin
mentora, ktorj' shiZi ako podklad pre vypodet opr6vnen6ho vydavku v rimci NP OP,

maximflne do vy5ky celkovej ceny prdce 15,- €/ hod.

dlinok 5

Komunik{cia Zmluvnych strin a poiitanie leh6t

Zmluvnl strany sa dohodli, i,e akhkol'vek komunik6cia Zmluvnych str6n na zftklade

tejto Zmluvy bude prebiehat' pisomnou formou (prostrednictvom doporudenej zhsielky,
dorudenim do elektronickej schr6nky, prostrednictvom kuri6ra alebo osobnym
dorudenim z6sielky do podatel'ne Zmluvnej strany).

Adresa Prijimatelia: Ustredie prhce, socidlnych veci a rodiny
Spit6lska 8,812 67 Bratislava

Zmluvne strany sa dohodli , i.e v pripade, ak si Zmluvni strana neprevezme zfsielku
zasielanu doporudenou po5tou a uloZenir na poSte, piaty def, od uloZenia na po5te sa

bude povaZovat za dei dorudenia zdsielky, aj ked sa adres6t o obsahu uloZenej z6sielky
nedozvedel. Pokiaf nemoZno z6sielku dorudit' adres6tovi a zhsielka nebola tloi,en6 na
po5te, odosielatef zaslanie zopakuje. Ak ani na druhy pokus nemoZno z6sielku

adres6tovi dorudif azi.sielka nebola luloLenh na po5te, povaZuje sa za dorudenri
momentom j ej vritenia odosielatel'ovi.

Yzijomnh komunikiicia Zmluvnych str6n srivisiaca s realizdciou odbornej praxe bude

prebiehat'v elektronickej forme prostrednictvom e-mailu. Prijimatef bude pouZivat'tuto
e-mailovir adresu: npop@upsvr. gov. sk

Zmh;vnl strany sri povinn6 dodrl,at konkr6tnu formu komunikScie stanovenf touto
Zmluvou.
Zmluvnl strany sa dohodli, i,e vzilomnii komunik6cia bude prebiehaf v slovenskom
jazyku.

Lehota je zachovanil, ak sa posledny dei lehoty z6sielka odovzdh org6nu, ktory m6

povinnost' ju dorudif alebo sa odo5le e-mailom.

eHnok 6

Povinnost' poskytovaf informfcie

Zmluvnl strany sa zaviazali, L,e si vzdjomne budir poskytovat' inform6cie nevyhnutn6 na
realizhchtNP OP.

6.2 Zmluvnl strany sir povinn6 bezodkladne sa vzhjomne pisomne informovat' o

akjzchkolivek skutodnostiach, ktor6 majri alebo mdZu mat' vplyv narealizSciu aktivit NP
OP a/alebo na povahu a irdel NP OP.

5.3

5.4

6.1
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Národný projekt Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 
kód ITMS20144+:312081BVX3 

> mentori budú mať povinnosť si evidovať dni a časy kedy vykonávali mentorovanie 

študentov v rámci NP OP, t.j. budú mať povinnosť si vypracovávať Evidenciu účasti 

na praxi potvrdzujúcu účasť študentov na praxi v danom dni a čase. Na základe 

týchto Evidencií si následne mentor vypracuje Mesačný výkaz odpracovaných hodín 

mentora, ktorý slúži ako podklad pre výpočet oprávneného výdavku v rámci NP OP, 

maximálne do výšky celkovej ceny práce 15,- €/ hod. 

Článok 5 

Komunikácia Zmluvných strán a počítanie lehôt 

Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia Zmluvných strán na základe 

tejto Zmluvy bude prebiehať písomnou formou (prostredníctvom doporučenej zásielky, 

doručením do elektronickej schránky, prostredníctvom kuriéra alebo osobným 

doručením zásielky do podateľne Zmluvnej strany). 

Adresa Prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8, 812 67 Bratislava 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Zmluvná strana neprevezme zásielku 

zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa 

bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky 

nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na 

pošte, odosielateľ zaslanie zopakuje. Ak ani na druhý pokus nemožno zásielku 

adresátovi doručiť a zásielka nebola uložená na pošte, považuje sa za doručenú 

momentom jej vrátenia odosielateľovi. 

Vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca s realizáciou odbornej praxe bude 

prebiehať v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu. Prijímateľ bude používať túto 

e-mailovú adresu: npopíd)upsvr.gov.sk 

Zmluvné strany sú povinné dodržať konkrétnu formu komunikácie stanovenú touto 

Zmluvou. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty zásielka odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ju doručiť alebo sa odošle e-mailom. 

Článok 6 

Povinnosť poskytovať informácie 

Zmluvné strany sa zaviazali, že si vzájomne budú poskytovať informácie nevyhnutné na 

realizáciu NP OP. 

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa vzájomne písomne informovať o 

akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít NP 

OP a/alebo na povahu a účel NP OP. 
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6.3 Zmluvnl strany sri zodpovedn6 za presnosf, spr6vnost, pravdivost' a riplnosf v5etkych
inform6cii poskytovanj'ch si vzhjomne.

6.4 Zmluvnl strany sa dohodli,l,e o skutodnostiach, oktorych sa dozvedia vsrivislosti
s plnenim tejto Zmluvy a o informhciilch, ktor6 si vzhjomne poskytnri pri plneni tejto
Zmluv y budri zacho v hv af mld anlivo sf .

Podas platnosti a irdinnosti Zmluvy je Spolupracujrici subjekt povinny informovat'
verejnost' o tom, Ze NP OP je financovanjz z ESF a OP YZ v sirlade s Manudlom pre
informovanie a komunikdciu pre prijfmatel'ov OP LZ v rdmci Eur6psleych

itrukturdlnych a inv es tiiny ch fondov.

itfnok Z

Kontrola a audit

Oprfvnen6 osoby na vykon kontroly sir najmd:

a) Prijimatef a nim poveren6 osoby,

b) RO pre Operadny program Ijudsk6 zdroje,

c) Utvar finandnej kontroly a nim poveren6 osoby,

d) NajvyS5i kontrolny rirad SR, Certifikadny orgin a nimi poveren6 osoby

e) Org6n auditu, jeho spolupracujirce org6ny a nimi poveren6 osoby,

D Splnomocneni z6stupcovia Eur6pskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

g) Osoby prrzvanl org6nmi uvedenymi v pism. a) ai, d) v srilade s prislu5nymi

pr6vnymi predpismi SR a EU.

Spolupracujrici subjekt sa zavdzuje, i,e umoLni vj'kon kontroly/auditu zo strany
opr6vnenych os6b na vjrkon kontroly/auditu v zmysle prislu5nych v5eobecne zhvaznych
pr6vnych predpisov Slovenskej republiky a EU, najmii zhkona (,. 52812008 Z.z. o
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eur6pskeho spolodenstva v zneni neskor5ich
predpisov, zhkona (,. 35712015 Z.z. o finandnej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych z6konov v zneni neskor5ich predpisov a zhkona (,. rc1l996 Z.z. o kontrole v
St6tnej spr6ve v zneni neskoriich predpisov a tejto ZmIuvy.

Spolupracujrici subjekt je podas vfkonu kontroly/auditu povinny najma preuk6;zat

opr6vnenos( vynaloy',enj'ch vydavkov a dodrZanie podmienok tejto Zmluvy a Zmhvy o

NFP v rozsahu, v akom sa naf,ho prisluSn6 ustanoveniavztahuji.

Spolupracujirci subjektje povinny preukhzat vykon odbornej praxe Studentov soci6lnej
prhce a psychologie v srilade s touto Zmluvou a projektovou dokumentfciou.

Spolupracujirci subjekt je povinny zabezpedit pri kontrole/audite pritomnost' osdb
zodpovednych za rcalizhciu vykonu odbornej praxe Studentov socidlnej prhce
a psychol6gie, vytvorit' primeran6 podmienky na riadne a vdasn6 vykonanie
kontroly/auditu a zdrLat sa konania, ktor6 by mohlo ohrozit zalatie a riadny priebeh
vykonu kontroly/auditu.

Oprfvnen6 osoby na vykon kontroly/auditu m6Zu vykonat' kontrolu/audit
v Spolupracujircom subjekte kedykotvek od podpisania tejto ZmIuvy aL, do 31.12.2033.

7.1

7.2

t.J

7.4

7.5

7.6
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Zmluvné strany sú zodpovedné za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných si vzájomne. 

Zmluvné strany sa dohodli, že o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti 

s plnením tejto Zmluvy a o informáciách, ktoré si vzájomne poskytnú pri plnení tejto 

Zmluvy budú zachovávať mlčanlivosť. 

Počas platnosti a účinnosti Zmluvy je Spolupracujúci subjekt povinný informovať 
verejnosť o tom, že NP OP je financovaný z ESF a OP ĽZ v súlade s Manuálom pre 
informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OP ĽZ v rámci Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. 

Článok 7 

Kontrola a audit 

Oprávnené osoby na výkon kontroly sú najmä: 

a) Prijímateľ a ním poverené osoby, 

b) ROpre Operačný program Ľudské zdroje, 

c) Útvar finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

d) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 

e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 

Spolupracujúci subjekt sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o 
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v 
štátnej správe v znení neskorších predpisov a tejto Zmluvy. 

Spolupracujúci subjekt je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať 
oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok tejto Zmluvy a Zmluvy o 

NFP v rozsahu, v akom sa naňho príslušné ustanovenia vzťahujú. 

Spolupracujúci subjekt je povinný preukázať výkon odbornej praxe študentov sociálnej 

práce a psychológie v súlade s touto Zmluvou a projektovou dokumentáciou. 

Spolupracujúci subjekt je povinný zabezpečiť pri kontrole/audite prítomnosť osôb 
zodpovedných za realizáciu výkonu odbornej praxe študentov sociálnej práce 
a psychológie, vytvoriť primerané podmienky na riadne avčasné vykonanie 

kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh 

výkonu kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit 

v Spolupracujúcom subjekte kedykoľvek od podpísania tejto Zmluvy až do 31.12.2033. 
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il6not< 8

Zmena Zmluvy
Zmluvu je moLne menit' alebo dopiiat' len na zfrklade vzhjomnej dohody oboch
Zmluvnych str6n, pridom ak6kol'vek zmeny a doplnky musia byt vykonan6 vo forme
pisomn6ho a odislovan6ho dodatku k tejto Zmluve, pokiali v Zmluve nie je uveden6
inak.

Spolupracujrici subjekt je povinny oznhmit'Prijimatel'ovi v5etky zmeny a skutodnosti,
ktor6 majri vplyv alebo sfvisia s plnenim tejto Zmluvy alebo sa akymkofvek sp6sobom
tejto Zmluvy tykajn alebo m6Zu tykaf , ato aj vpripade, akmii, Spolupracujrici subjekt
do i len pochybnost' o dodrZiavani svojich zilazkov vypljrvajricictr z tejto Zmluvy, ato
bezodkladne od ich vzniku.

ildnok 9

Ukondenie Zmluw

Riadne ukondenie zmluvn6ho vz(ahu nastane uplputim doby, na ktoru bola ZmIuva
uzatvoren| podfa bodu 1 I.2 tejto Zmluvy.
Mimoriadne ukondenie zmluvn6ho vzt'ahu pred uplynutim dojednanej doby nastfva
dohodou Zmhunych str6n alebo odstirpenim od Zmluvy.
Mimoriadne ukondenie vzf ahu nast6va tieZ ku diu zriniku Zmluvy o NFp uvedenej
v Preambule. .

K mimoriadnemu ukondeniu zmluvn6ho vzfahu taktieL dochhdza v pripade, ak
Spolupracujirci subjekt nesirhlasi sdodatkom kZmluve podfa dl6nku 8 bod 8.1 tejto
Zmluvy, a to k posledn6mu df,u v mesiaci, v ktorom bol Spolupracujircemu subjektu
nSvrh dodatku dorudeny.
Od Zmluvy mdZe Spolupracujrici subjekt alebo Prijimatel' odstupit' v pripade
podstatn6ho poruSenia Zmluvy, a dalej v pripad.och, ktor6 ustanovujir pr6vne predpisy
SR.

PoruSenie Zmltl.vy je podstatn6, ak strana poruSujrica Zmluvu vedela v dase uzavretia
Zmluvy alebo v tomto dase bolo rozumn6 predvidaf s prihliadnutim na ridel Zmluvy,
ktorjz vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavretl, i,e
druh6 Zmluvnh strana nebude mat zhujem na plneni povinnosti pri takom poruSeni
Zmluvy alebo v pripade, ak tak ustanovuje Zmluva.
Na ridely Zmluvy sa za podstatn6 poruSenie Zmluvy zo strany Spolupracujriceho
subj ektu povaZuj e najmii:
a) vznik nepredvidanych okolnosti na strane Spolupracujirceho subjektu, ktor6 z6sadne

menia podmienky plnenia Zmlutry arealizhcli odbornej praxe pre Studentov soci6lnej
pr6ce a psychol6gie a sridasne nejde o okolnosti vyludujrice zodpovednosf;

b) preuk6zan6 poruSenie pr6vnych predpisov SR v rhmcr realizhcie odbornej praxe pre
Studentov sociSlnej pr6ce a psychol6gie;

9.7
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Článok 8 

Zmena Zmluvy 

Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len na základe vzájomnej dohody oboch 
Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie Je uvedené 
inak. 

Spolupracujúci subjekt je povinný oznámiť Prijímateľovi všetky zmeny a skutočnosti, 
ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom 
tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Spolupracujúci subjekt 
čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to 
bezodkladne od ich vzniku. 

Článok 9 

Ukončenie Zmluvy 

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu nastane uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva 
uzatvorená podľa bodu 11.2 tejto Zmluvy. 
Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu pred uplynutím dojednanej doby nastáva 
dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 
Mimoriadne ukončenie vzťahu nastáva tiež ku dňu zániku Zmluvy o NFP uvedenej 
v Preambule.. 

K mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu taktiež dochádza v prípade, ak 
Spolupracujúci subjekt nesúhlasí s dodatkom k Zmluve podľa článku 8 bod 8.1 tejto 
Zmluvy, a to k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bol Spolupracujúcemu subjektu 
návrh dodatku doručený. 

Od Zmluvy môže Spolupracujúci subjekt alebo Prijímateľ odstúpiť v prípade 
podstatného porušenia Zmluvy, a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy 
SR. 

Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia 
Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, 
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že 
druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 
Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva. 
Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Spolupracujúceho 
subjektu považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Spolupracujúceho subjektu, ktoré zásadne 
menia podmienky plnenia Zmluvy a realizácii odbornej praxe pre študentov sociálnej 
práce a psychológie a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť: 

b) preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie odbornej praxe pre 
študentov sociálnej práce a psychológie: 
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c) poruSenre zhvdzkov vypljvajircich z vecnej alebo dasovej realizhcie odbornej praxe

pre Studentov socidlnej prilce a psychol6gie alalebo nesplnenie podmienok a

povinnosti, ktor6 Spolupracujircemu subjektu vyplyvajir zo Zmluvy;
d) zastavenie realizhcie odbornej praxe pre Studentov soci6lnej prhce a psychol6gie

z neopodstatnenych d6vodov na strane Spolupracujriceho subjektu bez pisomn6ho

srihlasu Prijimatefa;

e) poskytnutie nepresnych, nepravdivych, neriplnych, neaktu6lnych

alalebo zavhdza}iocich inform6cii, resp. neposkytovanie informfcii v srilade

s podmienkami Zmluvy zo strany Spolupracujriceho subjektu.

9.8 Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie tak6ho irkonu zo strany

Spolupracujriceho subjektu, na ktory je potrebny predchhdzajrici pisomny srihlas

Prijimatefa, ak sirhlas nebol udeleny.

9.9 Vpripade podstatn6ho poruSenia ZmIuvy je Zmluvnh strana opr6vnen6 od Zmluvy
odstupit' okamLite,len do sa o tomto poruSeni dozvedela.

9.10 Ak splneniu povinnosti Zmlrnej strany br6ni okolnost' vyludujirca zodpovednost',

nepovaZuje sa to za podstatn6 poruSenie tejto Zmlwy. Za okolnost vyludujricu

zodpovednost sa povaZuje prekhLka, ktor6 nastala nezdvisle od vdle Zmluvnej strany a

br6ni jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, L,eby Zmlrxnh
strana tuto prekrlZku alebo jej n6sledky odvr6tila alebo prekonala, a talej i.e by v dase

vzniku zilazlot tuto prek6Zku predvidala. Udinky vyludujirce zodpovednost sri

obmedzen6 iba na dobu kjm twd prekirtka, s ktorou sri tieto fdinky spojen6.

Zodpovednosf Zmluvnej strany nevyluduje prek|Lka, ktor6 nastala aL, v dase, ked bola
Zmluvnh strana v ome5kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z lej
hospod6rskych pomerov. Zo strany Prijimatel'a sa za okolnost' vyludujircu
zodpovednost' povaZuje napriklad ome5kanie s poskytovanim finandnych prostriedkov

Spolupracujfcemu subjektu z ddvodu uzatvorenia St6tnej pokladnice, z d6vodu

pozastavenia platieb Prijimatefa zo strany Certifikadn6ho org6nu, Riadiaceho org6nu

pre Operadny program L,udsk6 zdroje, in6ho kontroln6ho org6nu alebo Eur6pskej

komisie.

9.ll Odstupenie od Zmluvy je irdinn6 df,om dorudenia pisomn6ho oznhmema o odstupeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

ildnok 10

Osobitn6 protikorupin6 ustanovenia

10.1 Zmluvnl strany sa nesmri dopustit', nesmir schv6lit', ani povolit Liadne konanie v
sirvislosti s dojednAvanim, uzatvhranim alebo plnenim Zmluvy, ktor6 by sp6sobilo, L,e

by Zmluvn6 strany alebo osoby ovl6dan6 Zmbwnymi stranami poruSili ak6kollvek

platn6 protikorupdn6 v5eobecne zhvazn! pr6vne predpisy. T6to povinnost' sa vztahuje
najmri na neopr6vnen6 plnenia, vrhtane urychfovacich platieb (facilitation payments)

verejnym dinitellom, zdstupcom alebo zamestnancom orgdnov verejnej spr6vy alebo
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c) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie odbornej praxe 

pre študentov sociálnej práce a psychológie a/alebo nesplnenie podmienok a 

povinností, ktoré Spolupracujúcemu subjektu vyplývajú zo Zmluvy: 

d) zastavenie realizácie odbornej praxe pre študentov sociálnej práce a psychológie 

z neopodstatnených dôvodov na strane Spolupracujúceho subjektu bez písomného 

súhlasu Prijímateľa, 

e) poskytnutie nepresných, nepravdivých, neúplných, neaktuálnych 

a/alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade 

s podmienkami Zmluvy zo strany Spolupracujúceho subjektu. 

Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany 

Spolupracujúceho subjektu, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Prijímateľa, ak súhlas nebol udelený. 

V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 

odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. 

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 

nepovažuje sa to za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Za okolnosť vylučujúcu 

zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a 

bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná 

strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase 

vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 

obmedzené iba na dobu kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola 

Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. Zo strany Prijímateľa sa za okolnosť vylučujúcu 

zodpovednosť považuje napríklad omeškanie s poskytovaním finančných prostriedkov 

Spolupracujúcemu subjektu z dôvodu uzatvorenia Štátnej pokladnice, z dôvodu 

pozastavenia platieb Prijímateľa zo strany Certifikačného orgánu, Riadiaceho orgánu 

pre Operačný program Ľudské zdroje, iného kontrolného orgánu alebo Európskej 

komisie. 

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

Článok 10 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v 

súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením Zmluvy, ktoré by spôsobilo, že 

by Zmluvné strany alebo osoby ovládané Zmluvnými stranami porušili akékoľvek 

platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje 

najmä na neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) 

verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo 
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blizkym osob6m verejnych dinitefov, z6stupcov alebo zamestnancov orginov verejnej
spr6vy.

10.2 Zmluvn6 strany sa zavazuju, Ze neponriknu, neposkytnir, ani sa nezavraZu poskytnrit'
Ziadnemu zamestnancovi, zfstupcovi alebo tretej strane konajricej v mene druhej
Zmluvnej strany a rovnako neprijmri, ani sa nezaviaL;u prrjaf od Ziadneho zamestnanca,

zfstupcu alebo tretej strany konajricej v mene druhej Zmluvnej strany Liadny dar, ani
inri vyhodu, di pehaLnri alebo inri, v srivislosti s dojedndvanim, uzatviranim alebo
plnenim Zmluvy.

10.3 Zmluvn6 strany sa zavdzuji bezodkladne informovat' druhri Zmhwni stranu, pokiaf si

budir vedom6 alebo budir mat konkr6tne podozrenie na korupciu pri dojedn6vani,
uzatxhrani alebo pri plneni tejto Zmhwy.

10.4 V pripade, Ze akykofvek dar alebo vyhoda v srivislosti s dojedn6vanim, uzatv|ranim
alebo plnenimZmltxyje poskytnuty Zmluvnej strane alebo zhsttpcovi Zmluvnej strany
v rozpore s tymto dl6nkom Zmluvy, m6Ze Zmlwnh strana od Zmluvy odstripit.

ilfnok 11

Zixere[n6 ustanovenia

11.1 Zmluva nadobirda platnost diom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a ridinnost'
diom nasledujricim po dni jej zvercjnenia v srilade so z6konom t,. 21112000 Z. z. o

slobodnom pristupe k inform6ci6m a o zmene a doplneni niektorych zSkonov (zdkon o

slobode informrlcii) v zneni neskor5ich predpisov.

ll.2 Zmluva sauzaFrdrana dobu urditu a to do 31.12.2023.

1 1.3 Zmluvn6 strany sa dohodli, L,e v pripade kaZdej zmeny pr6vnej irpravy a dokumentov,
na ktor6 Zmluva odkazuje, plati, 2e pr6vne vztahy vzniknut6 pred nadobudnutim
ridinnosti zmeny sa spravujri ich ridinnym znenim; vznlk tychto pr6vnych vzt'ahov, ako

aj niroky znich vzniknut6 pred nadobudnutim ridinnosti zmery sa v5ak posudzujri
podl'a doteraj5ieho znenia, ak sa nedohodnri inak.

11.4 Ak sa ak6kofvek ustanovenie tejto ZmIwy stane neplatnym v d6sledku jeho rozporu
s prrivnymi predpismi SR a EU, nesp6sobi to neplatnost celej Zmluvy. Zmluvnl strany
sa v takom pripade zavdz,tji bezodkladne vziljomnym rokovanim nahradit' ngplatn6
zmluvn6 ustanovenie novym platnjm ustanovenim tak, aby zostal zachovarry :61el

Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy.
1 1.5 VSetky spory, ktor6 vzniknir z tejto Zmluvy, vriftane sporov o jej platnost', vyklad alebo

ukondenie sri Zmluvn6 strany povinn6 prednostne riesit najmd v zmysle zhkonov, na

kIorl Zmluva odkazuje, dalej vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.

V pripade, i,e sa vzhjomnl spory Zmhxnych strhn, vznrknut6 v sfvislosti s plnenim
zhvdzkov podl'a Zmlry alebo v srivislosti s iou nevyriesia, Zmluvn6 strany sa dohodli
a srihlasia, Ze v5etky spory vzniknut6 zo Zmltvy, vrhtane sporov o jej platnost', vyklad
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blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej 

správy. 

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť 

žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej 

Zmluvnej strany a rovnako neprijmú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, 

zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej Zmluvnej strany žiadny dar, ani 

inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo 

plnením Zmluvy. 

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu, pokiaľ si 

budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, 

uzatváraní alebo pri plnení tejto Zmluvy. 

10.4 V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním 

alebo plnením Zmluvy je poskytnutý Zmluvnej strane alebo zástupcovi Zmluvnej strany 

v rozpore s týmto článkom Zmluvy, môže Zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť. 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 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. 

11.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2023. 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade každej zmeny právnej úpravy a dokumentov, 

na ktoré Zmluva odkazuje, platí, že právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím 

účinnosti zmeny sa spravujú ich účinným znením, vznik týchto právnych vzťahov, ako 

aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti zmeny sa však posudzujú 

podľa doterajšieho znenia, ak sa nedohodnú inak. 

11.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany 

sa vtakom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 

Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. 

11.5 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov, na 

ktoré Zmluva odkazuje, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti s plnením 

záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli 

a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
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