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Memorandum o spolupráci  
Uzatvorené  podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „memorandum“) medzi: 
 
 
Názov inštitúcie:   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
 Slovenskej republiky  
Sídlo :  Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
Korešpondenčná  
adresa:  Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ 
Osoba oprávnená rokovať/osoba zodpovedná za plnenie memoranda/: 
 Mgr. Gabriela Dunajčíková, projektová manažérka 
IČO :  30854687 
DIČ: 2021846299 
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

(ďalej aj  „Prijímateľ“ alebo „IA MPSVR SR“) 
 
a 
 
Názov inštitúcie:   Žilinský samosprávny kraj 
Sídlo :  Komenského 2622/48,  011 09 Žilina 
Štatutárny orgán: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 
Osoba oprávnená rokovať/osoba zodpovedná za plnenie memoranda/:  
 Ing. Lenka Mravcová Vaníčková, odbor regionálneho rozvoja 
IČO: 37808427 
Právna forma: samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) 
(ďalej aj „Reprezentatívna organizácia“ alebo „ŽSK“)  
(ďalej spolu aj ako ,,strany memoranda“) 

 
 

Preambula 
Prijímateľ realizuje v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej 
ako „zmluva o poskytnutí NFP“), v súlade s podmienkami vyzvania na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok, kód OP ĽZ NP 2018/3.3.1/02, nasledovný projekt:   
 

Názov projektu:   Inštitút sociálnej ekonomiky 
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Operačný program:    Ľudské zdroje 
Spolufinancovaný fondom:   Európsky sociálny fond  
Prioritná os:  3. Zamestnanosť 
Investičná priorita: 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a 

súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa 
potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na 
zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov 
mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými 
zainteresovanými stranami 

Špecifický cieľ:  3.3.1 Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti 
na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa 
potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú 
mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb 
zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti 

ITMS 2014+: 312031T839 
Poskytovateľ NFP:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky  
(ďalej ako „Projekt“) 

 
S vedomím, že úzka spolupráca a spoločné úsilie prepojí skúsenosti a znalosti strán memoranda, 
prejavili strany memoranda vôľu spolupracovať a vzájomne sa podporovať v oblasti zvyšovania 
povedomia širokej a odbornej verejnosti, vzdelávania, výskumu, analýz a ďalšieho vytvárania 
príležitostí potrebných pre vzostup sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky v priestore verejných 
a sociálnych politík s cieľom podnietenia rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej 
republiky. 

 
 

Článok I. 
Predmet a účel memoranda 

 
1. Predmetom tohto memoranda je úprava práv a povinností strán memoranda za účelom 

naplnenia zmyslu a významu cieľov zakotvených v Preambule. 
 

2. Účelom spolupráce strán memoranda je najmä:  
a) spolupráca na realizácii podujatí a aktivít v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálneho 

podnikania.  
b) poskytovanie súčinnosti pri zbere dostupných agregovaných dát v súlade s právnym 

poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie v tejto oblasti. 
c) výmena skúseností s cieľom zvýšenia informovanosti a zabezpečenia odborného rastu 

zamestnancov.  
d) publikovanie výsledkov aktivít a ich zverejňovanie na webových sídlach strán memoranda. 
e) prezentácia výsledkov spolupráce na vedeckých konferenciách, seminároch a odborno-

vedeckých stretnutiach. 
 

  
  



3 
 

Článok II 
Spolupráca a jej formy 

 
1. Strany memoranda deklarujú ochotu spolupracovať a  odborne sa podporovať za účelom 

dosiahnutia účelu memoranda. 
 

2. Formy spolupráce budú vychádzať z dohovoru strán memoranda a ich vzájomných potrieb. 
3. Strany memoranda sa dohodli, že: 

a) si budú poskytovať potrebnú súčinnosť, informácie a relevantné dokumenty týkajúce sa 
oblasti ich spolupráce a  budú sa informovať o verejných podujatiach,  aktivitách a 
poskytovaných formách podpory v oblasti sociálnej ekonomiky realizovaných ktoroukoľvek 
stranou memoranda; 
 

b) sa budú prizývať a  zúčastňovať na aktivitách, ktoré strany memoranda realizujú v rámci 
Slovenskej republiky v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, ako sú rôzne 
konferencie, semináre a rokovania expertných skupín zaoberajúcich sa koordináciou a 
tvorbou koncepčnej a metodickej činnosti; 
 

c) si budú vymieňať skúsenosti a príklady dobrej praxe porovnateľných riešení v oblasti 
sociálnej ekonomiky;  
 

d) budú propagovať a podporovať vyvíjané aktivity, projekty a poskytované služby s cieľom 
prehĺbenia povedomia odbornej a laickej verejnosti o potrebe rozvoja sociálnej ekonomiky 
a sociálneho podnikania ako nástroja miestneho rozvoja a tvorby pracovných miest; 
 

e) za účelom deklarovania spolupráce si vzájomne vymenia na svojich webových stránkach 
logá s aktívnym prepojením na web druhej strany memoranda;  

 

f) budú odporúčať služby druhej strany memoranda, ktoré nemajú vo vzťahu k službám 
odporúčajúcej strany memoranda konkurenčný charakter, a informovať o nich.  

 
 

Článok III. 
Princípy spolupráce 

 
1. Realizácia spolupráce sa bude uskutočňovať podľa zásad demokracie, partnerstva a plného 

rešpektovania pôsobnosti a právneho postavenia strán memoranda v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.  
 

2. Strany memoranda vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto memoranda, 
ani v súvislosti s ním, im nevznikajú žiadne finančné záväzky. 
 

3. Strany memoranda si budú bez zbytočného odkladu navzájom oznamovať informácie 
o skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť plnenie účelu memoranda. 
 

4. Strany memoranda sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch  
a informáciách týkajúcich sa druhej strany memoranda, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti 
s plnením tohto memoranda, a ktoré by mohli poškodiť druhú stranu memoranda. V prípade 
ak ktorákoľvek zo strán memoranda označí poskytované dáta za citlivé, druhá strana ich nie je 
oprávnená zverejniť, pokiaľ sa strany memoranda nedohodnú inak. Pri práci s osobnými údajmi 
sa strany memoranda zaväzujú dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
súčasne sa zaväzujú, že nepoužijú informácie získané pri plnení tohto memoranda na iný účel, 
než je špecifikovaný v tomto memorande, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tohto 
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memoranda. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode memoranda 
zodpovedajú strany memoranda za škodu, ktorá týmto konaním vznikne. 

 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti memoranda 

do ukončenia trvania zmluvy o poskytnutí NFP špecifikovanej v preambule tohto memoranda. 
 

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

3. Memorandum môže každá zo strán memoranda vypovedať jednostranným, písomným 
úkonom doručeným druhej strane memoranda, a to aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná 
doba je 1 kalendárny mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.  
 

4. Strany memoranda sa dohodli, že meniť a dopĺňať toto memorandum možno len na základe 
vzájomnej dohody, a to formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto memoranda. 
 

5. Toto memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
každá strana memoranda obdrží dva rovnopisy. 
 

6. Strany memoranda vyhlasujú, že obsahu tohto memoranda porozumeli,  sú s jeho účelom 
uzrozumení a v plnej miere ho podporujú.  Toto memorandum vyjadruje ich vážnu a slobodnú 
vôľu, vedenú úprimnou snahou naplniť obsah a ciele tohto memoranda, čo potvrdzujú 
podpismi svojich oprávnených zástupcov na tomto memorande.   

 
Za Prijímateľa : 
 
V .......................  dňa ............................... 

            ______________________ 
  Ing. Andrej Svitáč 

                                                                                                          generálny riaditeľ IA MPSVR SR 
 
 
Za Reprezentatívnu organizáciu : 
 
V .......................  dňa ............................... 

            ______________________ 
                        Ing. Erika Jurinová      
                                                                                                          predsedníčka ŽSK  
 
 
 
 


