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Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
ktorá je partnerom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky pri implementácii národného projektu „Zlepšovanie
digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe" (Operačný
program Integrovaná infraštruktúra, kód ITMS 311071BLC3)
Sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava,
IČO:52828123
V zastúpení: Mário Lelovský, predseda predsedníctva
(ďalej len „Digitálna koalícia", „Národný projekt")
a
Mestská knižnica Ružomberok>
Sídlo: Podhora 33, 034 01 Ružomberok
IČO:00355798
V zastúpení: Ing. Tatiana Babincová, riaditeľka príspevkovej organizácie
(ďalej len „Spolupracujúci partner")
(spolu ďalej len „Memorandum", „ Signatári memoranda")

Preambula
1. Signatári Memoranda deklarujú svoje dobromyseľné rozhodnutie spolupracovať na
realizácii národného projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a
znevýhodnených skupín vo verejnej správe" s cieľom motivovať túto cieľovú skupinu
pre zlepšovanie ich digitálnych zručností, zapájanie sa do aktivít Národného projektu
a tak vytvoriť predpoklady pre plnohodnotné začlenenie seniorov do digitálnej
spoločnosti a umožnenie ohrozeným zamestnancom vo verejnej správe zapájať sa do
kvalifikovanejších pracovných činností, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti a prácu s IKT.
2. Hlavným cieľom Národného projektu je vybudovanie a overenie verejne dostupnej IT
platformy pre sprístupnenie aktuálneho hodnotného vzdelávacieho obsahu
prostredníctvom internetu pre vzdelávanie, testovanie a certifikovanie cieľovej skupiny
formami ako sú online dištančné vzdelávanie, prezenčné vzdelávanie alebo
samovzdelávanie záujemcov o „e-Learning" s podporou vzdelávacej IT platformy a do
nej implementovaného vzdelávacieho a testovacieho obsah.
3. Pre účely spolupráce podľa tohto Memoranda cieľovou skupinou Národného projektu
sú občania patriaci medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, špecificky: zamestnanci
verejnej správy starší 55 rokov a seniori starší 65 rokov, prípadne s priznaným
starobným alebo invalidným dôchodkom. Z projektu nevylučujeme ani osoby sŤZP,
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pokiaľ sa do projektu vedia zapojiť bez špecifických požiadaviek a úprav školiacej
techniky. Miestom realizácie Národného projektu je celé územie Slovenskej republiky.
4. Počas overovania vytváranej vzdelávacej platformy súčasťou Národného projektu bude
motivovať a školiť cieľovú skupinu seniorov a ohrozených pracovníkov verejnej správy
pre zvyšovanie ich digitálnych zručností a vykonávať priebežný prieskum ich záujmu
o využívanie digitálnych technológií tak, aby v budúcnosti táto IT platforma mohla byť
rozšírená aj pre nové požadované oblasti a úrovne zlepšovania digitálnych zručností.
5. Po ukončení implementácie Národného projektu bude vzdelávacia IT platforma naďalej
sprístupnená Spolupracujúcemu partnerovi v rámci udržateľnosti výsledkov Národného
projektu pre bezplatné verejné využitie tak, aby jednotlivci, inštitúcie verejnej správy
zaoberajúce sa potrebami cieľovej skupiny, dobrovoľnícke a záujmové združenia
a komunity seniorov mohli jednoduchšie a s minimálnymi nákladmi pomáhať seniorom
a zamestnancom verejnej správy zvyšovať ich digitálne zručnosti a tak zlepšovať kvalitu
ich života, alebo zlepšovať ich možnosti zapojenia do trhu práce.
6. Signatári memoranda budú si po vzájomnej dohode pomáhať zapájať sa i do iných
verejne prospešných súvisiacich aktivít Digitálnej koalície alebo Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
7. Spoluprácou na Národnom projekte tak Signatári memoranda podľa dohody na náklady
projektu, alebo pre dosahovanie vlastných cieľov na vlastné náklady budú podporovať:
• zlepšenie digitálnych zručností seniorov a ohrozených pracovníkov vo verejnej správe v
oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami,
• rozvíjanie informatického myslenia seniorov,
• zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami,
• zvýšenie počtu seniorov benefitujúcich z používania nástrojov digitálneho trhu,
• zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti seniorov na úroveň potrebnú pre efektívne
využívanie digitálnych technológií.

Článok I
Oblasti spolupráce
1. Signatári memoranda prejavili záujem podporiť aktivity Národného projektu vo
vymedzených oblastiach na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených
skupín vo verejnej správe.
2. Predmetom Memoranda je deklarácia záväzku vo vzájomnej súčinnosti spolupracovať
medzi stranami Memoranda v konkrétnych oblastiach realizácie aktivít Národného projektu
a)
Spolupracujúci partner bude komunikovať zámer Národného projektu, oslovovať,
motivovať a koordinovať komunitu seniorov alebo pracovníkov organizácie verejnej
správy, ktorí sú cieľovou skupinou Národného projektu do procesov vzdelávania.
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b)

Spolupracujúci partner bezplatne poskytne školiace miestnosti a ich technické
vybavenie s prístupom na internet pre realizáciu kurzov v rámci aktivít Národného
projektu pre zvyšovanie digitálnych zručností:
i
seniorov
c)
Spolupracujúci partner ponúkne - odporučí kvalifikovanú vhodnú osobu/osoby pre
vykonávanie lektorskej a asistentskej činnosti na vedenie kurzov Národného projektu
zameraných na zvyšovanie digitálnych zručností cieľovej skupiny. Digitálna koalícia
lektorovi zabezpečí dohodu o vykonaní práce a odmenu za dohodnuté, naplánované a
zrealizované vzdelávacie aktivity lektora a asistenta lektora na vedení kurzov:
i
seniorov
d) Spolupracujúci partner v oblasti svojho pôsobenia a vplyvu na vlastné náklady zabezpečí
popularizáciu, publicitu a optimálnu participáciu na projekte pre dosahovanie cieľov
zlepšovania kvality života seniorov do digitálnej spoločnosti.
Signatári memoranda spresnia deklaráciu záväzku Spolupracujúceho partnera prílohou
k tomuto Memorandu pre tie oblasti a) až e), kde deklarovali spoluprácu.
Článok II
Spôsob vzájomnej spolupráce
1. Signatári memoranda sl v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa budú:
• poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce,
• vzájomne propagovať a medializovať výstupy pri zlepšovaní digitálnych zručností seniorov
a vybraných cieľových skupín obyvateľov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi
technológiami a výstupy zasielať druhej strane memoranda,
• získavať, poskytovať, alebo v konkrétnych prípadoch čerpať z prostriedkov Národného
projektu oprávnené finančné prostriedky pre pokrytie aktivít vytváranie podmienok a
zlepšovanie digitálnych zručností cieľovej skupiny
2. Digitálna koalícia deklaruje, že v rámci implementácie Národného projektu a potom aj
v rámci nasadenia poskytne Spolupracujúcemu partnerovi bezplatný prístup k IT platforme
pre pokračujúce plnenie cieľov Národného projektu vo verejnom záujme a zabezpečí jeho
dlhodobú prevádzku.
3. Ak sa nedohodnú písomne v tomto Memorande inak, spolupráca sa bude realizovať bez
akýchkoľvek nárokov na financovanie alebo iné zdroje voči Signatárom memoranda.
4. Signatári memoranda sa dohodli na elektronickej komunikácii v rámci celej spolupráce,
vrátane používania emailu.
5. Signatárom memoranda z podpisu tohto Memoranda nevyplývajú žiadne iné povinnosti,
náklady, náhrady škôd, ani iné finančné či majetkové záväzky.
Článok III
Platnosť memoranda a jeho ukončenie
1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu
oboma Signatármi Memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
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Digitálnou koalíciou podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
2. Memorandum bude napĺňané aktivitami Národného projektu pre realizáciu vzdelávacej IT
Platformy a jej overovania prostredníctvom školení cieľovej skupiny v projektom
požadovanom a Spolupracujúcim partnerom dohodnutom počte najneskôr však ku dňu
30.09.2023. V prípade nenaplnenia tohto cieľa budú signatári memoranda prioritne riešiť
danú situáciu v najlepšej vôli vzájomnou súčinnosťou.
3. Ktorýkoľvek zo Signatárov Memoranda je oprávnený kedykoľvek jednostranne aj bez
udania dôvodu odstúpiť od tohto Memoranda na základe písomného oznámenia druhému
Signatárovi Memoranda v prípade, ak sa zmenia také relevantné skutočnosti, alebo
ktorákoľvek z nich, ktoré viedli Signatárov k podpisu tohto Memoranda.
4. Ktorýkoľvek zo Signatárov Memoranda je oprávnený Memorandum kedykoľvek písomne
vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, a to s výpovednou dobou dva mesiace, ktorá začne
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
písomná výpoveď doručená druhému Signatárovi Memoranda.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Signatári memoranda vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a
vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali.
2. Toto Memorandum je vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie je určené pre
každého Signatára Memoranda.
3. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami memoranda.
V

, dňa

V Ružomberku, dňa 22. 9. 2022

Za Digitálnu koalíciu: .

Za Spolupracujúceho partnera:

podpis zástupcu

podpis zástupcu
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