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Reg. č.: UPS/US1/SSVOVOSPO/BEZ/2019/16566 
č.z.: 2019/196911 

 
RÁMCOVÁ DOHODA č. 443/OVOSOD/2019 

 

o poskytovaní služieb  
uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a nasl. 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 v rámci 

Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, podaktivity: 
1.5.1 Vzdelávanie „Prípadová sociálna práca s rodinou“ 

(ďalej  „rámcová dohoda“) 
 

 
Článok 1 

Účastníci dohody 
 
1.1. Objednávateľ:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
  Sídlo:     Špitálska 8, 812 67 Bratislava 
  Zastúpený:    Ing. Marián Valentovič, MBA - generálny riaditeľ  
  IČO:    30 794 536 
  DIČ:     2021777780 
  Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
  IBAN:    SK78 8180 0000 0070 0013 6567 

  Rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy 

v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
   
  (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
1.2. Poskytovateľ :                         
  Sídlo:     
  Zastúpený:    
  IČO:      
  DIČ:      
  IČ DPH:    
  Bankové spojenie:   
  IBAN:     
  zapísaný v OR vedenom Okresným súdom ............, odd.: ........., vložka č.: ........  
   
  (ďalej len „poskytovateľ”), 
 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu ako „účastníci dohody“).  
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1.3. Účastníci dohody sa dohodli na tomto znení rámcovej dohody, ktorá vyplýva z výsledkov 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet „Poskytnutie služieb ubytovania, 

stravovania a prenájmu školiacich priestorov“ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  
 

Článok 2 
Predmet rámcovej dohody 

 
2.1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi 

služby, a to materiálne zabezpečenie organizácie vzdelávacej aktivity v rámci realizácie 

Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III (ďalej len 

„NP DEI NS III“), v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“), 

kód ITMS 2014+: 312041T237, podaktivity 1.5.1 Vzdelávanie „Prípadová sociálna práca 

s rodinou“ (ďalej len „podaktivita 1.5.1“) (ďalej aj „vzdelávacia aktivita“) v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode a tomu zodpovedajúci záväzok 

objednávateľa za poskytnuté služby uhradiť cenu dohodnutú v tejto rámcovej dohode. 
 

2.2. Predmetom služieb poskytovaných poskytovateľom objednávateľovi na základe tejto 

rámcovej dohody je najmä zabezpečenie školiacej miestnosti (ďalej len „školiaca 

miestnosť“), ubytovania a stravovania pre účastníkov vzdelávacej aktivity v súlade 

s článkom 5 tejto rámcovej dohody, a to na území Slovenskej republiky, t.j. služby sú 

poskytované v rámci menej rozvinutého regiónu (ďalej len „MRR“, to znamená všetky 

samosprávne kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja) a v rámci viac 

rozvinutého regiónu (ďalej len „VRR“, to znamená pre Bratislavský samosprávny kraj). 
Účastníci vzdelávacích aktivít sú z MRR aj VRR, pričom celkový maximálny počet 

účastníkov vzdelávacích aktivít realizovaných na základe tejto rámcovej dohody a počas 

jej platnosti je 825 účastníkov. Rozsah poskytovaných služieb pre vzdelávaciu aktivitu je 
podrobne špecifikovaný v článku 3 a článku 5 rámcovej dohody a jej prílohách (ďalej len 

„služby“). 
 

Článok 3 
Miesto poskytovania služieb 

 
3.1. Miestom poskytovania sú ubytovacie zariadenia v rámci SR (minimálne tri), v ktorých sú 

realizované vzdelávacie aktivity v rámci podaktivity 1.5.1 NP DEI NS III, a to 
nasledovne: minimálne jedno ubytovacie zariadenie v krajskom alebo okresnom meste 
v rámci Prešovského alebo Košického samosprávneho kraja, minimálne jedno ubytovacie 

zariadenie v krajskom alebo okresnom meste v rámci Žilinského alebo Trenčianskeho 

alebo  Banskobystrického samosprávneho kraja a minimálne jedno ubytovacie zariadenie 

v krajskom alebo okresnom meste v rámci Nitrianskeho alebo Trnavského alebo 

Bratislavského samosprávneho kraja. Služby na základe tejto rámcovej dohody sú 
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poskytované v rámci MRR aj v rámci VRR. Účastníci vzdelávacích aktivít sú z MRR aj 
VRR. Zoznam týchto zariadení je uvedený v prílohe č. 4 „Zoznam zariadení“ (ďalej len 

„príloha č. 4“ alebo „zoznam zariadení“) tejto rámcovej dohody. 
 

3.2. Poskytovateľ je povinný mať k dispozícii okrem ubytovacích zariadení podľa bodu 3.1. 

rámcovej dohody tiež minimálne jedno náhradné ubytovacie zariadenie v rámci MRR 

alebo VRR, ktoré spĺňa podmienky pre poskytovanie služieb podľa článku 5, bodu 5.3. 
tejto rámcovej dohody. Zoznam náhradných ubytovacích zariadení je uvedený v prílohe 

č. 4 tejto rámcovej dohody.   
 

Článok 4 
Spôsob objednania poskytovaných služieb  

 
4.1. Najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody 

predloží poskytovateľ ponuku 33 termínov s uvedením miest konania vzdelávacej 
aktivity, a to písomne prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby 
objednávateľa, ktorá je poskytovateľovi oznámená spôsobom uvedeným v bode 18.4. 
tejto rámcovej dohody, pričom prvý ponúknutý termín môže byť navrhnutý najskôr na 

30. pracovný deň a najneskôr na 45. pracovný deň odo dňa nadobudnutia účinnosti 

rámcovej dohody. Predložená ponuka musí zohľadňovať rovnomerné rozdelenie 

termínov v rámci ponúknutých ubytovacích zariadení, t. j. 11 termínov v každom 

ubytovacom zariadení, uvedenom v bode 3.1. 
 

4.2. Termíny a miesta z ponuky poskytovateľa predloženej podľa bodu 4.1. (t. j. dátum 

a miesto každého vzdelávania) sú objednávateľom odsúhlasované priebežne formou 

emailu prostredníctvom e-mailových adries kontaktných osôb účastníkov dohody 
(spravidla hneď po potvrdení jednotlivých termínov lektormi, ktorí budú vzdelávaciu 
aktivitu lektorovať). V prípade, že objednávateľ niektorý alebo niektoré z termínov 

predložených poskytovateľom nevyužije, oznámi túto skutočnosť najneskôr 15 

kalendárnych dní pred nevyhovujúcim termínom písomne prostredníctvom e-mailu na 
adresu kontaktnej osoby poskytovateľa, ktorú poskytovateľ oznámi objednávateľovi 

spôsobom uvedeným v bode 18.4. rámcovej dohody. Objednávateľ zároveň písomne 
prostredníctvom e-mailu adresovanému kontaktnej osobe poskytovateľa požiada 

poskytovateľa o zaslanie ponuky nového alebo nových termínov pre uskutočnenie 

vzdelávacej aktivity, ktoré objednávateľ odsúhlasí alebo neodsúhlasí v súlade s prvou 
a druhou vetou tohto bodu. 

 
4.3. Po odsúhlasení termínu a miesta konania vzdelávacej aktivity podľa bodu 4.2. tohto 

článku sa objednávateľ zaväzuje najneskôr do 5 kalendárnych dní pred termínom 

konkrétnej vzdelávacej aktivity zaslať e-mailom na adresu štatutárneho zástupcu 

poskytovateľa a v kópii na kontaktnú osobu poskytovateľa záväznú objednávku. 
Objednávka okrem termínu a miesta konania vzdelávacej aktivity obsahuje názov 

vzdelávacej aktivity a predpokladaný počet účastníkov vzdelávacej aktivity, príp. počet 
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vzdelávacích skupín, pričom jedna vzdelávacia skupina môže pozostávať minimálne z 15 
a maximálne z 25 účastníkov. 
 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje objednávku podľa bodu 4.3. upresniť, najmä čo sa týka počtu 

účastníkov vzdelávacej aktivity, a to najneskôr tri kalendárne dni pred termínom konania 

vzdelávacej aktivity. V prípade nepredvídateľných okolností (napr. náhla 

práceneschopnosť účastníka vzdelávacej aktivity alebo iné okolnosti, o ktorých 

objednávateľ vopred nevedel) si objednávateľ vyhradzuje právo upraviť počet účastníkov 

pred začatím vzdelávacej aktivity konkrétnej vzdelávacej skupiny. 
 

4.5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom termíne, mieste a rozsahu na 

základe objednávky objednávateľa.  
 

4.6. V prípade nepredvídateľných okolností (napr. náhla práceneschopnosť lektora, dopravná 

nehoda a iné neočakávané skutočnosti), si objednávateľ vyhradzuje právo zrušiť 
objednaný termín vzdelávacej aktivity. Bezodkladne to oznámi kontaktnej osobe 
poskytovateľa, s ktorou sa následne dohodnú na ďalšom postupe.  

 
Článok 5 

Spôsob poskytnutia služby 
 
5.1. Miestom poskytovania služieb sú ubytovacie zariadenia ponúknuté poskytovateľom 

v súlade s článkom 3 tejto rámcovej dohody. 
 

5.2. Pre realizáciu vzdelávacej aktivity v rozsahu 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní je 

poskytovateľ povinný poskytnúť služby podľa tejto rámcovej dohody pre účastníkov 

vzdelávacej aktivity nasledujúcim spôsobom:  
5.2.1. prvý deň - občerstvenie, obed, občerstvenie, večera, školiaca miestnosť 

a ubytovanie; 
5.2.2. druhý deň – raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, večera, školiaca miestnosť 

a ubytovanie; 
5.2.3. tretí deň - raňajky, občerstvenie, obed, občerstvenie, školiaca miestnosť. 
 

5.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v ubytovacom zariadení z kategórie min. 

trojhviezdičkový hotel, resp. ubytovacie zariadenie, ktorého kvalita je porovnateľná 

minimálne s kvalitou ubytovacieho zariadenia 1. kategórie triedy ***, v maximálne 

dvojlôžkových izbách so samostatnými lôžkami, vlastným hygienickým zariadením, 

stravou a vybavenom minimálne jednou školiacou miestnosťou pre min. 25 osôb pri 

konferenčnom sedení. Minimálna kapacita ubytovacieho zariadenia je 30 lôžok. 
 

5.4. Ubytovacie zariadenia musia byť vzdialené od zastávky prostriedku pravidelnej 

autobusovej, trolejbusovej, električkovej alebo železničnej verejnej hromadnej dopravy 

(ďalej len „zastávka“) maximálne do 1 km. V prípade, že tomu tak nie je, poskytovateľ 
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zabezpečí prevoz účastníkov vzdelávania od najbližšej zastávky do ubytovacieho 

zariadenia, pričom poskytovateľove náklady na dopravu účastníkov v takomto prípade sú 

zahrnuté v celkovej cene za poskytnuté služby podľa tejto rámcovej dohody. 
 

5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť účastníkom vzdelávacej aktivity v rámci 

poskytnutých služieb stravu, a to: 
5.5.1. raňajky formou teplého a studeného bufetového stolu (mliečne, vaječné, mäsové 

a bezmäsité výrobky, zelenina a ovocie, chlieb/pečivo – biele a tmavé), vrátane 

nealkoholických nápojov (minerálka – neperlivá/jemne perlivá, 0,33 l/osoba), 

minimálne káva, mlieko, cukor/čaj – rôzne druhy); 
5.5.2. občerstvenie počas vzdelávania - (tzv. coffee break) - 2 x denne, 1. doobeda – 

minerálka (neperlivá/jemne perlivá, 0,33 l/osoba), káva, mlieko, cukor/čaj – rôzne 

druhy + obložený chlebíček/bageta, 2. poobede – minerálka (neperlivá/jemne 

perlivá, 0,33l/osoba), káva, mlieko, cukor/čaj – rôzne druhy + drobné pečivo, príp. 

iná porovnateľná alternatíva vo vopred dohodnutých časoch; Minimálny počet 

kusov občerstvenia (okrem minerálky, kávy a čaju) je 1 ks/osoba;  
5.5.3. obed v zložení polievka s možnosťou výberu z dvoch druhov (mäsitá a bezmäsitá), 

min. 0,33 l/osoba) + hlavné jedlo s možnosťou výberu minimálne z 3 druhov 

teplých jedál s prílohami - 1 vegetariánske a 2 mäsové (dva druhy mäsa v surovom 

stave min. 120 gramov/osoba); vegetariánske jedlo (min. 300 gramov/osoba), rôzne 

prílohy (min. 200 gramov/osoba) + dezert + nealkoholický nápoj (0,33 l/osoba); 
5.5.4. večera s možnosťou výberu minimálne z 3 druhov teplých jedál s prílohami -1 

vegetariánske a 2 mäsové (dva druhy mäsa v surovom stave min. 120 

gramov/osoba); vegetariánske jedlo (min. 300 gramov/osoba), rôzne prílohy min. 

200 gramov/osoba) + nealkoholický nápoj (0,33l/osoba); 
5.5.5. v prípade zdravotných obmedzení účastníkov vzdelávacej aktivity aj špeciálnu 

diétnu stravu (bezlepkové a bezlaktózové produkty a jedlo) na základe požiadavky 

a vopred nahláseného počtu objednávateľom. 
 

5.6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že poskytnuté školiace miestnosti v rámci 

poskytnutých ubytovacích zariadení sú vybavené pre min. 25 osôb (pri konferenčnom 

sedení). Zároveň sa zaväzuje, že priestor školiacej miestnosti je možné upraviť podľa 

potrieb účastníkov vzdelávacej aktivity (napr. možnosť voľného premiestňovania stolov) 
a tiež, že priestor školiacej miestnosti je zabezpečený proti hluku z ostatných priestorov 

ubytovacieho zariadenia. Každá poskytnutá školiaca miestnosť musí mať prirodzené 

osvetlenie, možnosť pripojenia na internet (wifi zóna), vybavená technikou - data 
projektorom (1 ks), plátnom a notebookom (s potrebnými prípojkami), flipchartom, 

flipchartovým papierom a fixkami. 
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Článok 6 
Mesačný výstup 

 
6.1. Účastníci dohody sa dohodli, že raz za kalendárny mesiac, v prípade, ak sa 

v predchádzajúcom mesiaci realizovala aspoň 1 vzdelávacia aktivita, poskytovateľ 

predloží objednávateľovi výstup z realizovaných vzdelávacích aktivít, pričom prvýkrát je 

povinný poskytovateľ predložiť výstup po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo 
realizované prvé vzdelávanie od nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody 

a poslednýkrát po ukončení realizácie poslednej vzdelávacej aktivity na základe tejto 

rámcovej dohody. Výstup odsúhlasený účastníkmi dohody podľa ustanovení tohto článku 

slúži ako podklad pre zaplatenie ceny za poskytnuté služby podľa článku 10 tejto 
rámcovej dohody. 
 

6.2. Výstupom zo vzdelávacích aktivít sa rozumie preberací protokol, ktorého vzor tvorí 

prílohu č. 3 tejto rámcovej dohody (ďalej len „preberací protokol“ alebo „príloha č. 3“) 
a ďalšie podporné doklady k jednotlivým uskutočneným vzdelávacím aktivitám, ktorými 

sú: 
6.2.1. návrh faktúry s rozpisom skutočne poskytnutých služieb za každú uskutočnenú 

vzdelávaciu aktivitu s uvedením jej názvu, 
6.2.2. vyplnená prezenčná listina za poskytnutie služieb, ktorej vzor je uvedený 

v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody (ďalej len „prezenčná listina“ alebo „príloha 

č. 2“), 
6.2.3. kópia objednávky objednávateľa. 

 
6.3. Podporné doklady podľa bodov 6.2.1. a 6.2.2. je poskytovateľ povinný odovzdať 

objednávateľovi v 2 originálnych vyhotoveniach a v 2 kópiách. Kópie podporných 

dokladov podľa predchádzajúcej vety musia byť opatrené pečiatkou „súhlasí 

s originálom“ a podpisom osoby, ktorá podporné doklady overovala. Jednotlivé podporné 

doklady musia obsahovať názov projektu, kód projektu, názov podaktivity projektu (t. j. 

vzdelávacej aktivity). Kópiu objednávky podľa bodu 6.2.3. predloží poskytovateľ v 2 
kópiách.  

 
6.4. Poskytovateľ je povinný výstupy podľa bodu 6.1. doručiť osobne do sídla objednávateľa 

uvedeného v bode 1.1., a to oprávnenej osobe  objednávateľa na preberanie výstupov 

podľa tohto článku určenej podľa bodu 6.5. rámcovej dohody.   
 

6.5. Oprávnenou osobou objednávateľa pre preberanie výstupov od poskytovateľa podľa tohto 

článku vrátane podpisu na preberacom protokole je určený zamestnanec Odboru výkonu 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach. Objednávateľ 

v preberacom konaní uvedie meno a priezvisko zástupcu zo strany objednávateľa, ako aj 

zo strany poskytovateľa. Zástupca pre preberanie výstupov objednávateľa svojím 

podpisom potvrdí ich prevzatie od zástupcu poskytovateľa. 
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6.6. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k doručenému výstupu do 15 pracovných dní od 

jeho prevzatia podľa bodu 6.5. od poskytovateľa. V prípade, ak odovzdané výstupy podľa 

zistenia objednávateľa nezodpovedajú dohodnutému rozsahu a/alebo poskytnuté služby 

nezodpovedajú rámcovou dohodou dohodnutej kvalite poskytovaných služieb, je 

objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi vo forme písomných 

námietok (súčasne zaznamenaných v príslušnom preberacom protokole). 
 

6.7. V prípade ak objednávateľ uplatní námietky k predloženému výstupu v stanovenej lehote, 
poskytovateľ je povinný vybaviť námietky objednávateľa vrátane prípadného odstránenia 

zistených nedostatkov výstupu do 10 pracovných dní od doručenia námietok na adresu 

jeho sídla. Objednávateľ uplatní námietky k odovzdanému výstupu písomne na adresu 

poskytovateľa uvedenú v bode 1.2. rámcovej dohody. Ak sú nedostatky odovzdaných 

výstupov rozsiahlejšieho charakteru, účastníci dohody si dohodnú primeraný termín na 

odstránenie týchto nedostatkov. Preberacie konanie v takomto prípade je ukončené, ak 

objednávateľ podpisom akceptuje prevzatie výstupov po vybavení námietok uvedených v 

preberacom protokole. 
 

6.8. V prípade, ak objednávateľ v námietkach k predloženému výstupu vytkne 
poskytovateľovi aj vady poskytnutej služby, poskytovateľ sa zaväzuje tieto nedostatky pri 

ďalšom poskytovaní služieb na základe tejto rámcovej dohody odstrániť. 
 

6.9. V prípade, ak objednávateľ nevznesie písomné námietky k prevzatému výstupu do 15 

pracovných dní od jeho odovzdania poskytovateľom a odovzdaný výstup je zo strany 

objednávateľa akceptovaný bez námietok, považuje sa to za plnenie bez nedostatkov ku 

dňu podpisu preberacieho protokolu alebo k poslednému dňu lehoty uvedenej v tomto 
ustanovení a preberacie konanie v takomto prípade je ukončené podpisom oboch strán 

v preberacom protokole. 
 

6.10. Výstupy za jednotlivé kalendárne mesiace je poskytovateľ povinný predložiť 

objednávateľovi vždy do 10. pracovného dňa  nasledujúceho kalendárneho mesiaca, resp. 

do 10 pracovných dní odo skončenia poslednej vzdelávacej aktivity realizovanej v danom 
mesiaci.  

 
Článok 7 

Doba trvania rámcovej dohody 
 

7.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti 

alebo do vyčerpania celkovej maximálnej ceny uvedenej v bode 10.2. tejto rámcovej 

dohody, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  
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Článok 8 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 
8.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť, 

na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle 

podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode a zodpovedá za kvalitu ním 

poskytnutých služieb. 
 

8.2. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa tejto rámcovej dohody tak, aby neboli 

ohrozené alebo nedodržané termíny vzdelávacích aktivít, ktoré si účastníci dohody 

vzájomne vopred odsúhlasili. 
 

8.3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie služieb v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto rámcovej dohode. Ak nie v možnostiach poskytovateľa poskytnúť 

služby v jednom ubytovacom zariadení v objednávateľom požadovanom rozsahu 

a  kvalite pre účastníkov vzdelávacích aktivít, je poskytovateľ povinný zabezpečiť 

poskytnutie služieb v náhradnom ubytovacom zariadení, a to v takom istom rozsahu 
a minimálne takej istej kvalite ako to objednávateľ požadoval vo svojej objednávke podľa 

bodu 4.3. rámcovej dohody.  
 

8.4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto rámcovej dohody 
prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom svojich zmluvných 

partnerov (ďalej len „subdodávatelia“). Poskytovateľ je povinný vopred oznámiť 

objednávateľovi možnú spoluprácu so subdodávateľmi a objednávateľ je povinný 

potvrdiť prevzatie tohto oznámenia od poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že 

oboznámi subdodávateľov (výlučne po dohode s objednávateľom) so všetkými 

ustanoveniami tejto rámcovej dohody a zodpovedá objednávateľovi za to, že činnosti 

vykonávané subdodávateľmi budú vykonané v súlade s rámcovou dohodou. Poskytovateľ 

sa zároveň zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu rámcovej dohody aj za subdodávateľov 

pri plnení predmetu rámcovej dohody subdodávateľmi – poskytovateľ zodpovedá za 

plnenie objednávateľovi tak, akoby celý predmet plnenia, resp. jeho časť vykonával sám. 
 

8.5. Poskytovateľ sa zaväzuje riadiť pokynmi objednávateľa súvisiacimi s publicitou 
a informovanosťou o projekte NP DEI NS III v zmysle príslušných ustanovení Manuálu 

pre informovanie a komunikáciu (pre prijímateľov v rámci EŠIF - OP ĽZ (2014 – 2020), 
ktorý je dostupný na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/informovanie-
komunikacia/. V tejto súvislosti sa poskytovateľ zaväzuje: 
8.5.1. označiť objekty, priestory budovy a školiace miestnosti, v ktorých sa uskutočňujú 

podaktivity projektu umiestnením informačnej tabule/plagátu (vo formáte 

minimálne A3) na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je 

prístupné širokej verejnosti (v školiacej miestnosti, budove a pod.), viditeľným 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/informovanie-komunikacia/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/informovanie-komunikacia/
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umiestnením loga ESF a EFRR s odkazom na Európsku úniu v priestoroch 

budovy a v školiacich miestnostiach (min. vo veľkosti A5);  
8.5.2. používať vzor prezenčnej listiny za poskytnutie služieb, ktorý tvorí prílohu č. 2 

tejto rámcovej dohody, ako aj vzor preberacieho protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 

3 tejto rámcovej dohody.  
 

8.6. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu len za služby poskytnuté v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto rámcovej dohode, ktoré boli objednávateľom 

prevzaté prostredníctvom preberacieho protokolu. V prípade, ak niektorý z účastníkov 
vzdelávacej aktivity neabsolvuje celý rozsah vzdelávacej aktivity príslušného dňa a nie sú 
mu poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu, účastník vzdelávacej aktivity túto 

skutočnosť zaznamená v prezenčnej listine a uvedie, ktorá služba a v akom rozsahu 
nebola skutočne poskytnutá. 
 

8.7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oboznamovať objednávateľa so všetkými 

novými skutočnosťami, o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti a ktoré sú alebo môžu byť 

v priamom alebo nepriamom vzťahu k predmetu tejto rámcovej dohody. 
 

8.8. Poskytovateľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa ukončenia poskytovania služieb, 

resp. skončenia poslednej vzdelávacej aktivity vrátiť objednávateľovi všetky 

nespracované podklady a originály dodaných podkladov, ktoré od neho v súvislosti 

s plnením rámcovej dohody prevzal. 
 

8.9. Poskytovateľ zodpovedá za vady ním poskytnutého plnenia a za vady výstupov 

súvisiacich s plnením predmetu tejto rámcovej dohody. 
 

8.10. Poskytovateľ je povinný uchovávať doklady súvisiace s plnením predmetu rámcovej 

dohody počas doby 10 rokov odo dňa skončenia platnosti rámcovej dohody. 
 

Článok 9 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
9.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi včas všetky podklady a údaje 

potrebné na realizáciu vzdelávacej aktivity spolu so spresnením objednávky podľa článku 

4 tejto rámcovej dohody, a to najmä údaje o počte účastníkov, požiadavkách na špeciálnu 

stravu, o prípadných požiadavkách lektora na školiaci priestor (rozmiestnenie nábytku, 

vybavenie a pod.). 
 

9.2. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznamovať poskytovateľa so všetkými novými 

skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto rámcovej dohody. 
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9.3. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom poverených zástupcov v priebehu účinnosti 
tejto rámcovej dohody monitorovať, či plnenie podmienok tejto rámcovej dohody 

zodpovedá jeho požiadavkám podľa predmetu tejto rámcovej. 
 

9.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobjednať služby v maximálnej celkovej cene 

dohodnutej v bode 10.2. rámcovej dohody. Objednanie služieb je právom objednávateľa, 

nie jeho povinnosťou. Poskytovateľ berie na vedomie, že nemusí byť vyčerpaná celá 

maximálna celková cena uvedená v bode 10.2. rámcovej dohody. 
 

Článok 10 
Cena 
 

10.1. Účastníci dohody sa dohodli, že celková cena za poskytnuté služby podľa tejto rámcovej 
dohody zahŕňa všetky náklady poskytovateľa súvisiace so zabezpečením a poskytnutím 

služieb stravovania (vrátane občerstvenia), ubytovania a prenájmu školiacich miestností 

a technického vybavenia pre účastníkov v súvislosti so vzdelávacími aktivitami; v eurách 

s DPH. 
 

10.2.Objednávateľ sa zaväzuje, že podľa tejto rámcovej dohody pri predpokladanom celkovom 
max. počte 825 účastníkov počas účinnosti rámcovej dohody zaplatí poskytovateľovi cenu 
za poskytnuté služby maximálne vo výške ...........................Eur bez DPH (slovom:  
.......................... Eur),  t. j. .............................. Eur s DPH (slovom: ......................... Eur). 
Konečná cena bude určená podľa skutočného počtu účastníkov osobitne z VRR a 
osobitne účastníkov z MRR, ktorým budú poskytnuté služby za podmienok a v rozsahu 
dohodnutom v tejto rámcovej dohode. Spôsob určenia celkovej cene je špecifikovaný v 

prílohe č. 1 „Spôsob určenia celkovej ceny predmetu rámcovej dohody“ (ďalej len 

„príloha č. 1“) tejto rámcovej dohody.. 
 

10.3. Celková cena za poskytnuté služby sa odvíja od počtu účastníkov vzdelávacej aktivity, 

ktorým budú poskytovateľom skutočne poskytnuté služby za podmienok a v rozsahu 
dohodnutom v tejto rámcovej dohode. 
 

10.4. Cenu za poskytnuté služby podľa tejto rámcovej dohody uhradí objednávateľ 

poskytovateľovi na základe faktúry vystavenej poskytovateľom až po riadnom 

vzájomnom odsúhlasení podporných dokladov za poskytnuté služby v súlade s článkom 6 
a článkom 9 tejto rámcovej dohody. 
  

10.5. Dohodnutá maximálna cena za poskytnuté služby uvedená v bode 10.2. je stanovená 

dohodou účastníkov dohody podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
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10.6. Poskytovateľ sa zaväzuje neprekročiť sumu uvedenú v bode 10.2. ako dohodnutú 

maximálnu cenu . 
 

10.7. Poskytovateľ je/nie je platcom DPH. 
 

10.8. Cena zaplatená za poskytnuté služby sa skladá z príspevku z Európskeho sociálneho 

fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že služby 

sú poskytované v rámci MRR a v rámci, vzájomný pomer medzi prostriedkami 

spolufinancovania z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu pre MRR je 
v pomere 85 : 15 % a pre VRR v pomere 50 : 50 %. 
 

10.9. Poskytovateľ berie na vedomie, že cena, a to aj každá jej časť, je prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. 

Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich 

neoprávneného použitia alebo zadržania 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, zákon. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

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

súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto rámcovej dohody sa stáva súčasťou systému 

finančného riadenia štrukturálnych fondov. 
 

10.10. V prípade, ak Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako 
riadiaci orgán pre OP ĽZ a ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku pre 

objednávateľa ako príjemcu, posúdi, že finančné prostriedky, ktoré objednávateľ použil 

na uhradenie ceny podľa tejto rámcovej dohody, ako neoprávnené výdavky pre dôvody 

na strane poskytovateľa, má objednávateľ voči poskytovateľovi nárok na vrátenie sumy 

týchto neoprávnených výdavkov.  
 

 
Článok 11 

Fakturačné a platobné podmienky 
 

11.1. Poskytovateľ vystaví faktúru za riadne poskytnuté služby, a to k jednotlivým 
vzdelávacím aktivitám. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky zákonom predpísané 

náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí obsahovať cenu a rozpis ceny s vymedzením 

rozpisu poskytnutých služieb – t. j. musí byť zrejmý výpočet ceny, za aké služby a pre 
aký počet osôb je vystavená - „jednotková cena x počet jednotiek“ s osobitným 

prepočtom na účastníkov z VRR a na účastníkov z MRR.  
 

11.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť a predložiť faktúru na úhradu v troch vyhotoveniach, 

pričom táto musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 bodu 1 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
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11.3. Účastníci dohody sa dohodli, že vystavená faktúra obsahuje minimálne tieto údaje: 

označenie objednávateľa a poskytovateľa, ich sídla, IČO a DIČ, bankové spojenie, názov 

národného projektu, kód ITMS 2014+: 312041T237 a názov podaktivity, miesto plnenia, 
názov plnenia, číslo faktúry a označenie, ku ktorej  rámcovej dohode sa faktúra vzťahuje, 

vrátane čísel objednávok, ku ktorým sa faktúra vzťahuje, deň vystavenia faktúry, deň 

splatnosti faktúry, fakturovanú sumu s rozpisom jednotlivých položiek v súlade bodom 
11.2. tohto článku, kontaktnú osobu poskytovateľa a jej telefónny a e-mailový kontakt, 

odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu poskytovateľa. Povinnými prílohami 

vystavenej faktúry sú kópia objednávky a prezenčná listina, v ktorej je rozpis skutočne 

poskytnutých služieb osobitne za každú zrealizovanú vzdelávaciu aktivitu s uvedením 

názvu vzdelávacej aktivity, dátumu a miesta konania vzdelávacej aktivity. 
 

11.4. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. 
Všetky faktúry za poskytnuté služby je poskytovateľ povinný doručiť na zaevidovanie do 

podateľne objednávateľa – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (osobne: Župné 

námestie č. 5 – 6, 812 67 Bratislava a poštou: Špitálska 8, 812 67  Bratislava). Faktúru za 
záverečné plnenie predmetu rámcovej dohody je poskytovateľ povinný doručiť do 

podateľne objednávateľa podľa prvej vety tohto odseku najneskôr ....................................  
(bude doplnené pred podpisom rámcovej dohody).  
 

11.5. Jednotlivé platby sa považujú za uhradené dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu 

objednávateľa na účet poskytovateľa, ktorý je uvedený v bode 1.2. tejto rámcovej 

dohody. V prípade, ak nastane omeškanie úhrady faktúry pre dôvody na strane Štátnej 

pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej 

sumy. 
 

11.6. Bankové spojenie poskytovateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým 

spojením uvedeným v rámcovej dohode. V opačnom prípade má objednávateľ právo 

vrátiť faktúru. Objednávateľ má právo tiež vrátiť faktúru poskytovateľovi, ak neobsahuje 
dohodnuté náležitosti v súlade s týmto článkom alebo obsahuje nesprávne alebo neúplné 

údaje, resp. objednávateľa zistí formálne alebo vecné chyby vo vystavenej faktúre alebo 

k nej nie sú priložené povinné prílohy podľa bodu 11.3. rámcovej dohody. Ak 
objednávateľ vráti vystavenú faktúru podľa tohto bodu poskytovateľovi na opravu alebo 

na vystavenie novej faktúry, zastaví sa plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo novej 
faktúry objednávateľovi. 

 
11.7. Účastníci dohody berú na vedomie, že je možné vystaviť a doručiť faktúru podľa tejto 

dohody aj v zmysle zákona č. 215/2019 z. o zaručenej elektronickej fakturácii 

a  centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ďalej len („zák. 

č. 215/2019 Z. z.“). Takto vystavená  a doručená faktúra musí mať všetky náležitosti 

podľa § 2 ods. 2 písm. a) až m), zák. č. 215/2019  
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Článok 12 

Zmluvná pokuta 
 

12.1. Za nepodstatné porušenie zmluvných povinností zo strany poskytovateľa sa považuje:  
12.1.1. omeškanie poskytovateľa s plnením svojho záväzku, ktoré trvá po dobu viac ako 

15 pracovných dní a poskytovateľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote, 

ktorú mu objednávateľ poskytne, 
12.1.2. neposkytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a v požadovanej kvalite podľa tejto 

rámcovej dohody pre dôvody na jeho strane. 
 

12.2. Ak poskytovateľ nepodstatne poruší svoje zmluvné povinnosti tak ako je uvedené v bode 
12.1. rámcovej dohody, objednávateľ má právo na zaplatenie dohodnutej zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % zo sumy uvedenej v bode 10.2. tejto rámcovej dohody. Nárok 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
 

12.3. Ak poskytovateľ nie je schopný poskytovať plnenie riadne a včas, v požadovanej kvalite, 

objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty. Na 
tento účel zloží poskytovateľ na depozitný účet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny č 

......................................... ku dňu podpisu rámcovej dohody výkonovú záruku vo výške 

5% zo sumy maximálnej ceny bez DPH uvedenej v bode 10.2., t.j. .................... Eur. 
Výkonová záruka je na uvedenom účte zložená po celú dobu trvania rámcovej dohody 

a objednávateľ túto sumu vráti poskytovateľovi po ukončení platnosti rámcovej dohody 

alebo po zúčtovaní poslednej vzdelávacej aktivity (t. j. po úhrade ceny za poskytnuté 

služby za posledné vzdelávanie) podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. 
 

12.4. Z výkonovej záruky môže byť uhradená zmluvná pokuta a všetky sankcie voči 

poskytovateľovi, ktoré má podľa tejto rámcovej dohody zaplatiť. 
 

12.5. Ak objednávateľ uspokojí svoje právo na sankciu voči poskytovateľovi podľa tejto 

rámcovej dohody z výkonovej záruky, písomne vyzve poskytovateľa na doplnenie 
výkonovej záruky v lehote do 30 dní od doručenia takejto výzvy na adresu jeho sídla 

uvedenú v bode 1.2. rámcovej dohody. V prípade, že poskytovateľ včas nedoplní 

výkonovú záruku, takéto konanie poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenie 
rámcovej dohody. 

 
Článok 13 
Kontrola 

 
13.1. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej 

republiky (napr. zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a ako kontrolovaný subjekt 
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sa zaväzuje pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených 

predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj povereným 

zamestnancom objednávateľa. 
 

13.2. Poskytovateľ si je vedomý, že na výkon kontroly podľa tohto článku sa vzťahuje zákon č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

13.3. Oprávnení poverení zamestnanci objednávateľa podľa bodu 13.1. vykonávajúci kontrolu, 

majú počas trvania realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým obchodným 

dokumentom poskytovateľa súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením 

povinností podľa tejto rámcovej dohody. 
 

13.4. Poskytovateľ berie na vedomie, že cena za poskytnuté služby je uhrádzaná z verejných 

prostriedkov, pričom je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávanými službami a tovarom počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú 

najmä: 
13.4.1. Objednávateľ a ním poverené osoby, 
13.4.2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán OP ĽZ, 
13.4.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
13.4.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 
13.4.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
13.4.6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
13.4.7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 13.4.1. až 13.4.6. v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, 
 

pričom sa poskytovateľ taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
 

13.5. V prípade, ak poskytovateľ zabezpečuje dodanie predmetu rámcovej dohody cez tretie 

strany, je povinný zabezpečiť, aby sa jeho povinnosti podľa tohto článku vzťahovali aj na 
ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti 

tejto rámcovej dohody a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o 

poskytnutí Nenávratných finančných prostriedkov. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu z 

rámcovej dohody a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa 
neumožňujú financovanie predmetu rámcovej dohody, objednávateľ je oprávnený bez 

akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto rámcovej dohody.  
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Článok 14 
Náhrada škody 

14.1. Ak jeden z účastníkov dohody spôsobí akúkoľvek škodu druhému účastníkovi dohody 

v dôsledku porušenia ustanovení tejto rámcovej dohody, zodpovednosť za škodu sa bude 

riadiť podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

Článok 15  
Zánik rámcovej dohody 

 
15.1. Táto rámcová dohoda môže zaniknúť pred dobou uvedenou v článku 7 rámcovej dohody 

15.1.1. písomnou dohodou účastníkov dohody, 
15.1.2. výpoveďou objednávateľa, 
15.1.3. odstúpením od rámcovej dohody.  
 

15.2. Objednávateľ má právo vypovedať rámcovú dohodu aj bez uvedenia dôvodu 

s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede poskytovateľovi na adresu jeho sídla 

uvedenú v bode 1.2. 
 

15.3. Účastníci dohody sa dohodli, že túto rámcovú dohodu je možné ukončiť odstúpením 

podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, a to z dôvodu podstatného porušenia 

záväzku druhým účastníkom dohody.  
 

15.4. Za podstatné porušenie rámcovej dohody zo strany poskytovateľa sa považuje: 
15.4.1. nedoplnenie výkonovej záruky podľa článku 12; 
15.4.2. tri a viac násobné porušenie povinnosti poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z tejto 

rámcovej dohody, 
15.4.3. nezabezpečenie náhradného ubytovacieho zariadenia a teda neposkytnutie služieb 

objednávateľovi v súlade s článkom 5 tejto rámcovej dohody. 
 

15.5. Za podstatné porušenie rámcovej dohody zo strany objednávateľa sa považuje omeškanie 

objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry presahujúce 30 kalendárnych dní, okrem 
prípadu uvedeného v bode 11.5. rámcovej dohody. 
 

15.6. Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené 

druhej strane. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhému 

účastníkovi dohody a tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom 

odmietnutia prijatia zásielky adresátom. Odstúpením od tejto rámcovej dohody nie je 

dotknutý nárok na náhradu škody. 
 

15.7. Odstúpením od tejto rámcovej dohody zo strany objednávateľa nie je dotknutý nárok 

poskytovateľa na plnenie zo strany objednávateľa za práce zrealizované a odovzdané do 

momentu odstúpenia. 
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Článok 16 

Práva a povinnosti účastníkov dohody súvisiace s registrom partnerov verejného sektora 
 

16.1. V prípade vzniku povinnosti v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZoVO“) poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto rámcovej dohody sú on a jeho 

známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 

16.2. Účastníci dohody berú na vedomie, ak nastali povinnosti podľa bodu 16.1. tohto článku, 
že v zmysle ustanovenia § 19 bodu 3 ZoVO objednávateľ môže odstúpiť od rámcovej 

dohody, ak bol poskytovateľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 
 

16.3. Ak nastali okolnosti podľa bodu 16.1. tohto článku, poskytovateľ je povinný 

bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho 

subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový 

subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 bod 2 alebo § 34 bod 3 ZoVO je 
poskytovateľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa 

podmienky § 33 bod 2 alebo § 34 bod 3 ZoVO.  
 

Článok 17  
Ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti 

 
17.1. Poskytovateľ sa touto rámcovou dohodou zaväzuje dodržiavať ochranu osobných údajov 

osôb, ktorým zabezpečuje a poskytuje služby v zmysle tejto rámcovej dohody po dobu 

trvania tejto rámcovej dohody, resp. aj po skončení tejto rámcovej dohody v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
17.2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch osôb, ktorým 

zabezpečuje a poskytuje služby, o osobných údajov účastníkov vzdelávacích aktivít, ako 
aj o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa plnenia predmetu tejto rámcovej dohody, 

pričom táto povinnosť trvá aj po skončení spracúvania osobných údajov, resp. aj po 

skončení tejto rámcovej dohody. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby boli touto 

povinnosťou mlčanlivosti zaviazané všetky osoby, ktoré používa na plnenie tejto 

rámcovej dohody a prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje. 
 
17.3. V prípade porušenia ochrany osobných údajov zo strany poskytovateľa a/alebo 

subdodávateľa je poskytovateľ povinný bezodkladne (t.j. najneskôr do 72 hodín po tom, 

čo sa o tejto skutočnosti dozvedel), informovať objednávateľa o každom takomto 

porušení v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. 33 bod 3 GDPR (General Data 
Protection Regulation alebo Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov). 
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Článok 18 
Záverečné ustanovenia 

 
18.1. Táto rámcová  dohoda je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po 

ich podpise dostane šesť rovnopisov a poskytovateľ dostane dva rovnopisy. 
 

18.2. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto rámcovej dohody môže byť uskutočnené výlučne po 

dohode oboch účastníkov dohody a len formou písomných a očíslovaných dodatkov 

k rámcovej dohode. 
 

18.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú prílohy:  
18.3.1. príloha č. 1  Spôsob určenia celkovej ceny predmetu rámcovej dohody, 
18.3.2. príloha č. 2: Prezenčná listina za poskytnutie služieb, 
18.3.3. príloha č. 3: Preberací protokol, 
18.3.4. príloha č. 4: Zoznam zariadení. 
 

18.4. Objednávateľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní od účinnosti tejto rámcovej dohody zaslať 

kontaktné údaje povereného zamestnanca, príp. zamestnancov, ktorí budú zodpovední za 

komunikáciu s poskytovateľom na adresu poskytovateľa uvedenú v bode 1.2., a zároveň 

sa poskytovateľ zaväzuje do 3 pracovných dní od účinnosti tejto rámcovej dohody určiť 

oprávnenú osobu a zaslať jej kontaktné údaje objednávateľovi. V prípade potreby sú 

účastníci dohody oprávnený zmeniť kontaktné osoby za predpokladu, že túto skutočnosť 

písomne oznámia druhému účastníkovi dohody. 
 

18.5. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR. 
 

18.6. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah tejto rámcovej dohody je prejavom ich slobodnej 

vôle, že nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, účastníci 

dohody si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali. 

 
Za objednávateľa:                Za poskytovateľa: 
 
 
V Bratislave dňa         V ..................... dňa  
  
 
 __________________________          _____________________                
  Ing. Marián Valentovič, MBA                       
            generálny riaditeľ   
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Tab. č. 1a: Náklady na 1 účastníka a na max. 825 účastníkov (strava + ubytovanie)

1. deň 2. deň 3. deň

1 2 3 4 5 6 7
Strava na jedného 

účastníka
0,00  0,00  0,00  

Ubytovanie na jedného 

účastníka
0,00  0,00  0,00  

1 2 3 stl.4 = stl.1 + stl.3 5 6
0,00 0,00 

Školiaca miestnosťpre 33 skupín:  

počet dní vzdelávania (3) x počet 

vzdel. skupín (33) x suma za 

školiacu miestnosť na 1 deň              

v  € bez DPH

Celková cena v €      

bez  DPH
Celková cena              

v € s DPH

Celková cena predmetu rámcovej dohody: strava, ubytovanie a prenájom školiacej miestnosti  

(pre 825 účastníkov/33 skupín)  

Príloha č. 1 k rámcovej dohode č. 443/OVOSOD/2019

*Max. počet  skupín  = 33, pričom 1 skupina = 15 – 25 účastníkov

Spolu  v € bez DPH DPH v € Spolu v  €  s DPH 
(raňajky + 2 x 

občerstvenie + obed)  v 

€ bez DPH

(raňajky + 2 x občerstvenie + obed + 

večera) + ubytovanie  v € bez DPH

(2 x občerstvenie + obed + večera) + 

ubytovanie v € bez DPH

Finančné náklady spojené so vzdelávaním 1 účastníka  na jedno 3-dňové vzdelávanie (strava, ubytovanie)  v € 

Finančné náklady spojené so vzdelávaním 825 účastníkov (strava, ubytovanie) v € 

Strava  a ubytovanie   

pre 825 účastníkov                

v € bez DPH

Školiaca miestnosť     pre 1 

skupinu* na 1 deň  v € bez DPH

0,00 0,00 0,00 

DPH v €

(Vzdelávacia aktivita v rozsahu 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní pre jednu vzdelávaciu skupinu).

Podaktivita 1.5.1, Vzdelávanie „Prípadová sociálna práca s rodinou“

Spôsob určenia celkovej ceny predmetu rámcovej dohody

Tab. č. 1b  Celkové náklady: 

Podaktivita 1.5.1 Vzdelávanie „Prípadová sociálna práca s rodinou“ (strava + ubytovanie  + prenájom školiacej miestnosti)

Strava a ubytovanie 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
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Príloha č. 2 k rámcovej dohode č. 443/OVOSOD/2019 

Prezenčná listina za poskytnutie služieb 
 

Prij ímateľ   
Kód projektu ITMS2014+:  312041T237 
 
Názov aktivity, resp. seminára  

Vzdelávanie  „Prípadová sociálna práca“  
(poskytnutie služieb ubytovania a  stravovania ,  vrátane občerstvenia )  

 
Miesto konania vzdelávacej aktivity:   
Dátum konania vzdelávacej aktivity: 
Termín konania vzdelávacej aktivity:  od              hod.                do:               hod. 
Meno lektora: 
  
Zoznam účastníkov vzdelávacej aktivity: 

č. Meno a priezvisko Cieľová skupina
1 Úrad  PSVR/Ústredie 

PSVR Strava2  ( A/N) Ubytovanie3 (A/N) Podpis účastníka 

vzdelávania 
       
       
       
       
       
       
       

                                                           
1 napr.: dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie, absolvent, migrant, žena z etnickej minority, zamestnaná žena, nezamestnaná žena, osamelý rodič,  uchádzač o zamestnanie s rodinnými povinnosťami, osoba usilujúca sa o zmenu 

zamestnania, osoba s nedostatočnou kvalifikáciou, zamestnanec, zamestnanec štátnej správy, zamestnanec verejnej správy, ...  (podľa konkrétnej výzvy riadiaceho orgánu). Inak uviesť „neoprávnená“. 
2 A - účastníkovi vzdelávania bola poskytnutá strava a občerstvenie,    N- účastníkovi  vzdelávania nebola poskytnutá  strava, resp. občerstvenie  
3 A- účastník vzdelávania bolo ubytovaný ,  N- účastník vzdelávania nebol ubytovaný 
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1 napr.: dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie, absolvent, migrant, žena z etnickej minority, zamestnaná žena, nezamestnaná žena, osamelý rodič,  uchádzač o zamestnanie s rodinnými povinnosťami, osoba usilujúca sa o zmenu 

zamestnania, osoba s nedostatočnou kvalifikáciou, zamestnanec, zamestnanec štátnej správy, zamestnanec verejnej správy, ...  (podľa konkrétnej výzvy riadiaceho orgánu). Inak uviesť „neoprávnená“. 
1 A - účastníkovi vzdelávania bola poskytnutá strava a občerstvenie,    N- účastníkovi  vzdelávania nebola poskytnutá  strava a občerstvenie  
1 A- účastník vzdelávania bol ubytovaný ,  N- účastník vzdelávania nebol ubytovaný 
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Príloha č.  3  k rámcovej dohode č. 443/OVOSOD/2019 
 

PREBERACÍ PROTOKOL  Č.       
k rámcovej dohode č. ................... o poskytovaní služieb 

uzatvorenej podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, 
 

v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III,  
podaktivity: 1.5.1 Vzdelávanie „Prípadová sociálna práca s rodinou“ 

ITMS2014+: 312041T237 
 

 
Objednávateľ:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Sídlo:     Špitálska 8, 812 67 Bratislava 
V zastúpení:    Ing. Marián Valentovič, MBA – generálny riaditeľ  
a 
 
Poskytovateľ:  
Sídlo:      
V zastúpení:    

 
 

Preberacie konanie 
 
 

Predmetom preberacieho konania je odovzdanie a prevzatie výstupu, ktoré je v súlade 

s rámcovou dohodou č. ........./OVOZ/2019  uzatvorenou podľa § 269 bod 2 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“).  
Podporné doklady sú odovzdané za poskytnuté služby, t.j. vzdelávacích aktivít za obdobie 
od................   do............... 
Poskytovateľ vyhlasuje, že odovzdal objednávateľovi a objednávateľ vyhlasuje, že prevzal od 

poskytovateľa nasledovné podporné doklady:  
 
 
Pri vzdelávaní v rámci podaktivity s názvom:  
 
......................................................................................................................................................... 
 
- originály prezenčných listín - Príloha č. 2: Prezenčná listina za poskytnutie služieb v súlade 

s rámcovou dohodou, 2 originály + 2 kópie  
- kópie objednávok k jednotlivým vzdelávacím aktivitám (2) 
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- faktúra + rozpisy skutočne poskytnutých služieb ku každej vzdelávacej aktivite s uvedením 

názvu vzdelávacej aktivity (t. j. 1.5.1 Vzdelávanie „Prípadová sociálna práca s rodinou“), 
dátumu a miesta konania vzdelávacej aktivity - 3 originály) 
 

Poskytovateľ vyhlasuje, že plnenie predmetu rámcovej dohody uvedené v preberacom 
protokole bolo / nebolo v sledovanom období zrealizované v súlade s touto rámcovou 

dohodou. 
 
Zistené nedostatky (v prípade, že plnenie predmetu nebolo zrealizované v súlade s rámcovou 

dohodou): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehota na odstránenie nedostatkov zo strany poskytovateľa: ................................................ 
 
 
 
Doručené:  
V Bratislave dňa:  
 
Za objednávateľa:                                              Za poskytovateľa: 
                podpis                                 podpis 
 
___________________________________          __________________________________       
uviesť meno a priezvisko poverenej osoby           uviesť meno a priezvisko poverenej osoby 
 
 
Prevzaté:  
V Bratislave dňa:  
 
Za objednávateľa:                                              Za poskytovateľa: 
                podpis                                 podpis 
 
___________________________________          __________________________________       
uviesť meno a priezvisko poverenej osoby           uviesť meno a priezvisko poverenej osoby 
 
*nehodiace sa škrtnite       
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Príloha č.  4 k rámcovej dohode č. 443/OVOSOD/2019 
 
 
 

Zoznam zariadení  
 
 
 

1.  Zoznam ubytovacích zariadení podľa bodu 3.1. rámcovej  dohody:  
 
a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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2.  Zoznam náhradných ubytovacích zariadení podľa bodu 3.2. rámcovej  dohody:  
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