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Zmluva o poskytnutí služieb 

OPERAČNÝ PROGRAM 
•• ĽUDSKÉ ZDROJE --

ITMS: 312071 C203 

Č. sp.: 12816/2018-M_ODRĽZ 
Č. z.: 22502/2018 

č . . ... . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .  . 
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods.2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

l. Objednávate!': 
Sidlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

(ďalej len "zmluva") 

Zmluvné strany 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Špitálska 4,6,8, 8 I 6 43 Bratislava 
Ing. Jozef Vančo, generálny tajomník služobného úradu 
00681156 
2020796338 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK 1781800000 0070 OO l O 68 I 9 

(ďalej len: "objednávatel"') 

2. Poskytovate!': 
So sídlom: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
!BAN: 

(ďalej len: "poskytovate!''') 

(objednávate!' a poskytovate!' ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany") 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 
zákazky: "Vzdelávanie vedúcich štátnych zamestnancov zapojených do implementácie EŠIF 
zamerané na zvýšenie efektívnosti využitia služobného času a zlepšenie spolupráce v tíme 
vrátane schopnosti lepšieho zvládania služobných úloh a stresových situácií" . Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako verejný obstarávatel' realizoval 
verejné obstarávanie postupom pod!'a § 117 zákona Č. 343/20 IS Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZV O"). 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z projektu Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 
2015-2018, ITMS: ITMS: 312071C203 v súlade so ZVO. 



l .  

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovate!'a poskytnúť objednávatel'ovi služby 
spočívajúce v realizácii vzdelávania vedúcich zamestnancov objednávatel'a na zlepšenie 
osobných schopností pri výkone pracovných povinností, a to v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávatel'a zaplatiť za riadne zrealizované 
vzdelávanie cenu dohodnutú v článku III. ods. l tejto zmluvy. 

Vzdelávanie, ktoré sa poskytovateľ zaväzuje realizovať pre objednávatel'a na základe 
tejto zmluvy je bližšie špecifikované v prílohe č. l tejto zmluvy - Špecifikácia 
vzdelávania (ďalej len "príloha č. I"). 

Článok II. 
Termín, spôsob a miesto realizácie vzdelávania 

l. Poskytovatel' sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zrealizovať vzdelávanie pre 12 
účastníkov vzdelávania v rozsahu 16 hodín na jedného účastníka vzdelávania, spolu 
v rozsahu 192 hodín. Poskytovatel' sa zaväzuje zrealizovať vzdelávanie formou školení, 
tréningov a koučingu, a to v rozsahu a spôsobom bližšie špecifikovaným v prílohe Č. 1 
tejto zmluvy. 

2. Poskytovatel' sa zaväzuje zrealizovať vzdelávanie pod!'a ods. l tohto článku najneskôr 
v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Poskytovatel' sa zaväzuje najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy predložiť objednávatel'ovi na schválenie písomný časový harmonogram realizácie 
jednotlivých častí vzdelávania v súlade s prílohou Č. l tejto zmluvy. Po odsúhlasení 
harmonogramu oboma zmluvnými stranami sa tento harmonogram stáva 
pre poskytovatel'a záväzným. 

4. Jednotlivé termíny realizácie vzdelávania si zmluvné strany písomne potvrdia najneskôr 
v lehote 10 kalendárnych dní pred konaním konkrétnej časti vzdelávania. Objednávate!' si 
vyhradzuje právo zmeniť termín jednotlivej časti vzdelávania. Objednávate!' je povinný 
požadovanú zmenu termínu poskytovate!'ovi oznámiť minimálne 5 kalendárnych dní 
pred konaním konkrétnej časti vzdelávania. 

5. Miestom realizácie vzdelávania budú priestory v meste Bratislava, ... ( doplní 
uchádzač) .................................. Poskytovate!' je povinný zabezpečiť priestory vyhovujúce 
z hľadiska počtu účastníkov, ktoré musia spíňať bezpečnostné, hygienické, protipožiarne 
a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy. Poskytovatel' je povinný zabezpečiť 
vybavenie priestorov potrebnou didaktickou technikou. 

6. Objednávatel' sa zaväzuje najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy poskytnúť poskytovatel'ovi údaje o účastníkoch vzdelávania, a to v rozsahu titul, 
meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailová adresa. 

7. Poskytovate!' sa zaväzuje účastníkom príslušnej časti vzdelávania e-mailom oznámiť 
miesto a presný čas vzdelávania najneskôr v lehote 5 pracovných dní pre konaním 
príslušnej časti vzdelávania. 
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·Y',,:t> . .. S·: v prípade, že sa niektorý z účastníkov nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť 
vzdelávania v oznámenom termíne, je poskytovatel' povinný tomuto účastníkovi 
poskytnúť náhradný termín realizácie príslušnej časti vzdelávania. V prípade, že sa 
účastník vzdelávania nebude môcť zúčastniť ani náhradného termínu, nie je poskytovatel' 
túto časť vzdelávania oprávnený fakturovať. 

9. Poskytovatel' po zrealizovaní celého vzdelávania je povinný doručiť v lehote 10 
pracovných dní objednávatel'ovi písomne v dvoch vyhotoveniach prezenčné listiny 
zo všetkých častí vzdelávania, ktoré musia obsahovať podrobný popis realizácie príslušnej 
časti vzdelávania, jej časový rozsah a musí byť podpísaná všetkými účastníkmi 
vzdelávania, ktorí sa príslušnej časti vzdelávania zúčastnili a lektormi, ktorí príslušnú časť 
vzdelávania realizovali. Spolu s prezenčnými listinami je poskytovatel' povinný doručiť 
v rovnakej lehote objednávatel'ovi aj osvedčenia o absolvovaní vzdelávania jednotlivých 
účastníkov vzdelávania. 

10. Poskytovatel' sa zaväzuje po zrealizovaní celého vzdelávania vypracovať 
pre objednávateľa záverečnú správu o priebehu a výsledkoch vzdelávacej aktivity, ktorú je 
povinný predložiť spolu s prezenčnými listinami v lehote podl'a ods. 9 tohto článku 
objednávatel'ovi. 

II. Objednávatel' je, po doručení prezenčných listín, osvedčení o absolvovaní vzdelávania 
a záverečnej správy podl'a ods. 9 a 10 tohto článku, povinný v lehote 5 pracovných dní 
písomne oznámiť poskytovatel'ovi, či s doručenými podkladmi súhlasí, prípadne oznámiť 
poskytovatel'ovi výhrady k prezenčným listinám, osvedčeniam o absolvovaní vzdelávania 
a záverečnej správe s lehotou na odstránenie vytýkaných nedostatkov. 

12. Vzdelávanie sa považuje za riadne zrealizované písomným oznámením objednávatel'a 
o odsúhlasení prezenčných listín, osvedčení o absolvovaní vzdelávania a záverečnej 
správy podl'a ods. 10 tohto článku. 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

l. Cena za zrealizované vzdelávanie na základe tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, a predstavuje celkovú cenu za realizáciu celého 
vzdelávania podl'a prílohy č. l tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá celková cena za celú realizáciu vzdelávania je: 
Cena bez DPH: eur bez DPH 
Cena s DPH: , eur s DPH (slovom: ...................................... eur). 

Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena za osobohodinu za realizáciu vzdelávania 
je .... € bez DPH. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena dohodnutá v ods. 2 tohto článku za realizáciu 
celého vzdelávania je maximálna a jej zvýšenie nie je možné, okrem zmeny vyplývaj úcej 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Poskytovatel' je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom zrealizovaní celého 
vzdelávania za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, t. j. po odsúhlasení prezenčných 
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listín, osvedčení o absolvovaní vzdelávania a záverečnej správy objednávatel'om podl'a 
článku Il. ods. 12 tejto zmluvy, a to v rozsahu v akom vzdelávanie skutočne realizoval. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podl'a zákona Č. 222/2004 
Z. z. v platnom znení. Súčasťou a musí byť doručená na adresu objednávatel'a uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach. 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podl'a ustanovení tejto zmluvy, 
alebo nebude vystavená v zmysle platných právnych predpisov, objednávate\' 
je oprávnený vrátiť faktúru poskytovatel'ovi na opravenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom nasledujúcim 
po dni preukázatel'ného riadneho doručenia opravenej faktúry obj ednávatel'ovi. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa riadneho 
doručenia dokwnentov v zmysle odseku 5. tohto článku objednávatel'ovi. V prípade ak 
nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice me Je 
objednávateľ po túto dobu v omeškaní sa zaplatením fakturovanej sumy. 

8. Za dátum úhrady ceny sa považuje odpísanie celej fakturovanej čiastky vrátane DPH 
z účtu objednávatel'a. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

l. Poskytovatel' je povinný zrealizovať vzdelávanie za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Poskytovatel' je povinný zrealizovať 
vzdelávanie s odbornou starostlivosťou a v zodpovedajúcej kvalite. Poskytovatel' sa 
zaväzuje zrealizovať vzdelávanie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
za podmienok a v lehotách dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Poskytovatel' je povinný realizovať vzdelávanie prostredníctvom lektorov uvedených 
v prílohe Č. 2 Zoznam lektorov tejto zmluvy. 

3. V prípade, že dôjde k zmene lektora, poskytovateľ doručí písomne oznámenie o tejto 
zmene na schválenie obj ednávatel'ovi najneskôr tri pracovné dni pred využitím služieb 
nového lektora. Súčasne doručí objednávatel'ovi podklady na preukázanie splnenia 
podmienok odbornej spôsobilosti lektora. Zmenu lektora poskytovatel' môže realizovať 
výhradne po jej schválení objednávatel'om . 

.t. Poskytovatel' je povinný prijať také technické, personálne a organizačné opatTenia, ktoré 
zabezpečia primeranú ochranu poskytovaných údajov a zabránia hoci aj náhodnému 
zneužitiu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene alebo nedovolenému prístupu či 
sprístupneniu údajov, ako aj akýmkol'vek iným neprípustným formám ich 
spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679-
GDPR a so zákonom Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

5. Poskytovatel' je  povinný dbať na záujmy objednávatel'a, konať v súlade s jeho pokymni 
a poskytovať objednávatel'ovi potrebné informácie. Odchýliť sa od pokynov 
objednávatel'a môže poskytovateľ iba vtedy, ak j e  to v záujme objednávatel'a nevyhnutné 
a ak nemôže včas dosiahnuť jeho súhlas. 
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negatívne vplývať na realizáciu vzdelávania na základe tejto zmluvy. Ak poskytovateľ 
zistí v priebehu realizácie vzdelávania skryté prekážky, ktoré znemožňujú realizáciu 
vzdelávania, riadne a včas, je poskytovateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu 
objednávateľovi. 

7. Poskytovateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných objednávateľovi; inak zodpovedá za škodu spôsobenú 
porušením tejto povinnosti v plnom rozsahu. 

8. Poskytovateľ nesmie oznámiť údaje získané od objednávateľa pri svojej činnosti podľa 
tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa iným osobám a/alebo ich využiť pre seba alebo 
pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami objednávateľa. Táto povinnosť 
trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje označiť priestory a školiace miestnosti, v ktorých sa bude 
realizovať vzdelávanie nasledovne: 

formou umiestnenia informačnej tabule/plagátu (vo formáte minimálne A3) na dobre 
viditeľnom mieste, ktorý musí obsahovať: 

názov a typ projektu, trvanie projektu, 
logo ESF s odkazom na Európsku úniu (ďalej len "EÚ") a logo Operačného 
programu Ľudské zdroje, 
informáciu "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje", 
odkaz na Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje a odkaz na ESF 
(\\ wW.esf.gO\ .sk), 

viditeľné umiestnenie loga ESF s odkazom na EÚ (vo formáte minimálne AS). 

IO. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky výstupy realizovaných hodnotení budú omačené 
logom EÚ a logom operačného programu v súlade s Manuálom pre informovanie 
a komunikáciu OP ĽZ a Design manuálom OP ĽZ. Príslušné logá sú uvedené na stránke: 
hups: www.emplo'ment.go\.sk tiles'slovenskv'esf'op-ludske-zdroje informovanie
komuni beia-manuul-i n fOrIno, unic-kom uni kuci u-pri jimatc 10\ -op-1Lpdf 
hups: 'n' \\ .cmplO\ mcnt.gO\ .sk !i les slo\t:nsh csf'op-ludske-... droje informovanic
komunibcia. design-manual-op-lz.pdf 
hups: \\ \\ \\ .emplovment.gO\ .sk fileslslovenskv/esf'op-ludske-zdroje komunikacna
stratc1!ia-op-lz. pdf 

II. V súvislosti s plnením tejto zmluvy, dodržaním jej účelu, transparentnosti použitia 
prostriedkov EÚ, je poskytovateľ povinný počas celej doby platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy uchovávať všetku účtovnú a/alebo inú dokumentáciu týkajúcu sa predmetu 
zmluvy podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
v lehote do 31. 12. 2028. 

Článok V. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

l . Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť druhej zmluvnej strane súčinnosť najmä tým, že na 
jeho požiadanie mu bude k dispozícii pri konzultácii, pomôže mu pri zodpovedaní otázok 
a poskytne mu dodatočné informácie k jeho požiadavkám na vzdelávanie. Zároveň druhej 
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zmluvnej strane poskytne ďalšie vyjadrenia, 
vyžiadania kontaktnej osoby poskytovateľa. 
kontrolovať realizáciu vzdelávania. 

stanoviská a usmernenia na základe 
Objednávateľ má právo priebežne 

2. Dodržanie termínu dohodnutého v čl. II ods. 2 tejto zmluvy je plne závislé od poskytnutia 
riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán. Objednávateľ je povinný poskytnúť 
poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na to, aby mohlo byt' vzdelávanie realizované riadne 
a včas, najmä uviesť včas všetky informácie potrebné k riadnemu zabezpečeniu realizácie 
vzdelávania. 

3. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledok administratívnej finančnej 
kontroly objednávateľa neumožňuje financovanie realizácie vzdelávania, objednávateľ je 
oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy. 

Článok Vl. 
Komunikácia zmluvných strán a počítanie lehôt 

l. Vzájomná komunikácia zmluvných strán bude prebiehať v elektronickej forme 
prostredníctvom e-mailu, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, pričom zmluvné strany 
budú pri takejto komunikácii používať e-mailové adresy uvedené v tomto článku. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 
jazyku. 

3. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

4. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa 
svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
a ak ho v danom mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na 
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný 
deň. 

5. Kontaktná osoba za poskytovateľa je ............................... (meno, priezvisko, tel. a mail 
kontakt). Kontaktná osoba za objednávateľa je ............................ (meno, priezvisko, tel. 
a mail kontakt) .. 

Článok VII. 
Zmluvné pokuty 

l .  V prípade, ak poskytovateľ nezrealizuje vzdelávanie alebo jeho časť v súlade s touto 
zmluvou a prílohou č. l tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty poskytovateľom vo výške 0,5 % z celkovej dohodnutej ceny 
za zrealizovanie vzdelávania podľa čl. III. ods. 2 tejto zmluvy. 

2. V prípade, ak sa poskytovateľ dostane do omeškania s realizovaním vzdelávania podľa 
harmonogramu schváleného v súlade s článkom II. ods. 3 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny 
za zrealizovanie vzdelávania podľa čl. 1I1. ods. 2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň 
omeškania. 
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Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry (s výnimkou omeškania 
platby z dôvodov na strane Štátnej pokladnice), je poskytovateľ oprávnený účtovať úroky 
z omeškania vo výške 0,022 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania. 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za spôsobenú škodu 

I. Zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody spôsobenú druhej zmluvnej strane 
sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. ObZ. Každá zo zmluvných strán 
však zodpovedá za škodu takto spôsobenú pre každý jednotlivý prípad porušenia 
povinností, vyhlásení alebo záruk vyplývajúcich jej z tejto zmluvy. 

Článok IX. 
Kontrola 

I. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s poskytnutými službami, vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä: 

a) objednávateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až i) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom 
potrebnú súčinnosť. V prípade, ak poskytovateľ zabezpečuje poskytnutie predmetu 
dohody cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na 
ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti 
tejto dohody a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej zmluvy o poskytnutí 
NFP. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu z dohody a výsledky administratívnej 
finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu dohody, 
objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto dohody." 

Článok X. 
Trvanie zmluvy 

l .  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do riadneho ukončenia realizácie vzdelávania 
na základe tejto zmluvy. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné pred uplynutím doby jej trvania ukončiť 
písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou objednávateľa alebo odstúpením od tejto 
zmluvy. 
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J. Objednávateľ má právo túto zmluvu ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu 

s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom meSiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Od zmluvy moze zmluvná strana odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy, 
nepodstatného porušenia zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy 
SR. 

5. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa považuje 
najmä: 

a) nezrealizovanie vzdelávania alebo jeho časti, teda neposkytnutie služby v súlade 
s touto zmluvou, t. j. ak poskytovateľ nezrealizuje príslušnú časť vzdelávania 
na základe harmonogramu, 

b) omeškanie s plnením záväzku zmluvnou stranou, ktoré trvá po dobu viac ako 
15 pracovných dní, ak povinná strana nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, 
ktorú jej poskytne oprávnená zmluvná strana v písomnom oznámení, v ktorom 
špecifikuje porušenie záväzku, ktorého sa dovoláva. Taká primeraná lehota 
nemôže byt' kratšia ako 7 kalendárnych dní, 

c) opakované porušenie (dva a viackrát) povinností poskytovateľa, ktoré mu 
vyplývajú z tejto zmluvy, 

d) zastavenie realizácie vzdelávania z neopodstatnených dôvodov na strane 
poskytovateľa bez písomného súhlasu objednávateľa; 

e) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 
informácií v súlade s podmienkami zmluvy zo strany poskytovateľa. 

6. Zo strany objednávateľa sa za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť považuje napríklad 
omeškanie s poskytovaním finančných prostriedkov poskytovateľovi z dôvodu 
uzatvorenia Štátnej pokladnice, Riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, 
iného kontrolného orgánu alebo Európskej komisie. O týchto skutočnostiach bude 
objednávateľ poskytovateľa informovať. 

7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej 
strane. 

Článok XL 
Záverečné ustanovenia 

\. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so slovenským právnym poriadkom. Vzťahy 
účastníkov zmluvy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami ObZ a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

2. 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 nebude ustanovené inak. 

3. Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byt' vykonané vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. 
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poskytovateľ dostane jeden rovnopis a štyri rovnopisy sú určené pre objednávateľa. 

5. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnost' odo dňa nasledujúceho po dni jej 
zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a jej právnym 
dôsledkom, súhlasia s nimi a na dôkaz toho k nej pripojujú svoje podpisy. 

7. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ju 
neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluva sa svojim obsahom 
a účelom neprieči zákonu, ani ho neobchádza. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že 
majú plnú spôsobilost' na právne úkony a že zmluvu podpísali osoby oprávnené konať 
v ich mene. 

8. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným alebo 
nevynútiteľným, táto skutočnosť nespôsobí neplatnosť ani nevynútiteľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy, ak nevyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky inak. 
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné ustanovenia 
ustanoveniami platnými tak, aby sa čo najmenej odlišovali od pôvodných ustanovení, 
majúc vždy na zreteli predmet a účel tejto Zmluvy. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 
a) Príloha Č. l Špecifikácia predmetu zmluvy 
b) Príloha č. 2 Zoznam lektorov. 

Za objednávateľa: 

Bratislava ............................ . 

Za poskytovateľa: 
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EURÓPSKA UNIA 

E� !oOCiillny fond 
Európ�y fond regionalneho rozvoja 

Príloha č. I 

OPERAČNÝ PROGRAM 
ĽUDSKt ZDROJE 

Kód ITMS: 31207IC203 

č. sp.: 1281612018-M_ODRĽZ 
č. z.: 22502/2018 

ŠPECIFIKÁCIA VZDELÁVANIA 

Predmet zmluvy 

Vzdelávanie vedúcich štátnych zamestnancov zapojených do implementácie 
EŠIF zamerané na zvýšenie efektívnosti využitia služobného času a zlepšenie 
spolupráce v líme vrátane schopnosti lepšieho zvládania služobných úloh a 
stresových situácií 

Počet 192 hodín školeni, tréningov a koučingu (počet účastníkov: 12, celkový počet 
hodin na jedného účastnika: 16). 

Termín Celková dlžka vzdelávacej aktivity je 90 kalendárnych dni. 

Podrobná špecifikácia Školenia, tréningy a koučing vedúcich štátnych zamestnancov objednávateľa. 

predmetu zmluvy Cie!'om vzdelávacej aktivity je, aby zamestnanci objednávate!'a zvládali 
realizovať svoje bežné pracovné a projektové povinnosti efektívnejšie, 
výkonnejšie, s väčším preh!'adom, vrátane schopnosti lepšieho zvládania 
stresových situácii. Od vzdelávacej aktivity sa očakáva: 

• Hlbšie individuálne pochopenie vlastného prejavu; 
• Prepojenie s praktickým využitim ziskaných zručnosti v praxi; 
• Zvýšenie efektívnosti a výkonnosti z dôvodu lepšej koncentrácie 

pozornosti; 
• Zvýšenie efektivnosti využitia pracovného času; 
• Zlepšenie spolupráce v tíme; 
• Reálny progres v zvládaní pracovných úloh na úrovni subjektívnej 

(hodnotenie zo strany zamestnanca, resp. organizácie), ako aj 
objektivnej (meranie a dokumentovanie progresu v čiselnej podobe). 

Obsahom stretnutí bude dôsledné testovanie a analýza schopnosti účastnikov s 
vytvorením a aktualizáciou osobnej karty zamestnanca na úvodnom a 

záverečnom stretnutí. Ďalšie stretnutia a všetky aktivity, musia vychádzať 
z úvodnej analýzy a musia ju zohl'adňovať u každého zamestnanca 
individuálne. 

Hlavné znaky vzdelávacej aktivity: 

• Progresívne metódy, techniky (tzv. biofeedback) a cvičenia vytvorené 
odborníkmi; 

• Prispôsobenie na mieru každého účastnika vzdelávacej aktivity; 



• Prevažujúca zážitková forma. 

Požadujeme: 

• Realizáciu vzdelávacích a tréningových aktivít individuálnou formou; 
• Realizáciu vzdelávacích a tréningových aktivít na základe 

individuálnych požiadaviek účastníkov v súlade s dohodnutým 

harmonogramom; 

• Poskytovateľ poskytne každému účastníkovi učebný materiál -

poznámkové materiály, odporúčania, výstupné a hodnotiace správy. 

Do učebného materiálu sú započitané aj všetky materiály potrebné na 

to, aby účastníci mohli vykonávať previerky a testy. 

Z hl'adiska organizácie vzdelávacích a tréningových aktivít objednávatel' ďalej 

požaduje: 

• Organizáciu vzdelávacích aktivít, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

tak, aby počas jedného kalendárneho týždňa počet stretnutí 

s účastníkom neprekročil 3 stremutia á 90 minút; 

• Absolvovanie povinného úvodného rozhovoru každého účastníka na 

zadefinovanie individuálneho cieľa vzdelávacej aktivity; 

• Objektívne testovanie stavu každého účastníka v zmysle cieľa 

aktivity, interpretácia výsledkov zistených z testovania; 

• Minimálne IO jednotiek (stretnuti) zameraných na rozvoj del'ov pre 

jedného účastníka; 

• Záverečné testovanie s interpretáciou a s objektívnym deklarovaním 

progresu účastníka, odporúčania pre účastníka a subjektívne 

dopytovanie samotného účastníka na zrealizované aktivity; 

• Vypracovanie hodnotiacich správ pre každého účastníka; 

• Vypracovanie záverečnej správy pre objednávateľa o priebehu 

a výsledkoch vzdelávacej aktivity. 



Ellfo.psky sod.il.rrt fond 
EJfóp!.ky food ·eo;:'Dt'..a.rreho r!lZVQ�a 

Príloha Č. 2 Zmluvy - Zoznam lektorov 

Objednávateľ 

Poskytovateľ vzdelávania 

•• 
--

O PERAČNÝ PROGRAM 
ĽUDSKÉ ZDROJE 

Kód ITMS: 312071C203 

Č. sp.: 12816/2018-M_ODRĽZ 
Č. z.: 22502/2018 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky 

ZOZNAM LEKTOROV 

k Zmluve o poskytnutí služieb č_ 

Lektor vzdelávania 

p_ č_ Meno a priezvisko 

, , , . , Uchadzac vyplm podla pozladavzek k casti zakazky 

Poskytovateľ 




