
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
medzi 

Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie 
a 

Inštitútom pre výskum práce a rodiny  
 

Strany Memoranda potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na realizácií aktivít, 
ktorými prispejú k riešeniu spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie, 
v oblasti politiky vzdelávania, v oblasti sociálnej a rodinnej politiky a v oblasti politiky 
zamestnanosti a trhu práce. S vedomím, že úzka spolupráca a spoločné úsilie prepojí 
skúsenosti a znalosti zúčastnených inštitúcií pri riešení vedecko-výskumných činností,  
doleuvedené zúčastnené strany prijímajú toto memorandum: 
 

Článok I.  - Strany memoranda 
 

1. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len „VÚDPaP“) 
Sídlo: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

V zastúpení: MUDr. Peter Lukáč, MPH, riaditeľ 

 
2. Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“) 

Sídlo: Župné námestie č.5-6, 812 41 Bratislava 

V zastúpení:  PhDr. Silvia Porubänová, riaditeľka 
   

(ďalej len Strany Memoranda) 
 

Článok II.  
Predmet a oblasti spolupráce pri vedecko - výskumných aktivitách všeobecne: 

 
Spolupráca  v prieskume, základnom a aplikovanom výskume; výmena dobrej 

praxe v oblasti výskumných činností oboch strán s  tretími stranami, zdieľanie  dobrej 
praxe v metodológii výskumu, spracovávaní výskumných analýz, výstupov; využitie 
odborných kapacít IVPR a odborných kapacít VÚDPaP pre účely výskumu v prospech 
oboch strán; zdieľanie tuzemských a medzinárodných partnerstiev za účelom podpory 
výskumnej spolupráce; spoločná realizácia výskumných úloh zadaných zo strany štátu, 
štátnych a verejných inštitúcii a samosprávy (úlohy na vyžiadanie); presadzovanie  
interdisciplinárnych výskumných riešení závažných spoločenských tém v oblasti 
sociálnej inklúzie, v oblasti politiky vzdelávania, v oblasti sociálnej a rodinnej politiky 
a v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce; spolupráca pri implementácii  výstupov 
výskumov do edukačnej, poradenskej a odbornej praxe. 

 
Článok III. 

Financovanie 
 
1. Obe strany sa zmluvne dohodnú na podmienkach financovania výskumných aktivít. 

2. Financovanie aktivít  zabezpečí tá strana, ktorá si žiada služby od partnera 

Memoranda. 

3. Financovanie  bude zabezpečené v rozsahu a pomere, ktorý bude predmetom 



osobitného rokovania, z ktorého bude spísaná zápisnica. 

 
 
 

Článok IV. 
Doba trvania spolupráce 

 
1. Memorandum o spolupráci bude po piatich rokoch od podpisu posúdené z hľadiska 

dosiahnutých výsledkov a každá zo Strán Memoranda môže navrhnúť jeho úpravy, 
predĺženie, alebo ukončenie.  

2. Nedodržanie dohodnutých plnení môže byť dôvodom na odstúpenie ktorejkoľvek zo 
Strán Memoranda od neho. Prípadné odstúpenie od Memoranda sa uskutoční písomne. 

3. Strany Memoranda môžu spoluprácu ukončiť písomnou dohodou ku ktorémukoľvek dňu 
alebo písomnou výpoveďou pre nedodržanie dohodnutých plnení, pričom výpovedná 
lehota je 1 mesiac a táto začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej strane.  

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Strany Memoranda prehlasujú, že svoje aktivity nasmerujú na rozvoj vyššie uvedených 
oblastí. Vzájomná spolupráca vychádza z ich spoločnej vôle rozvíjať vyššie uvedené 
oblasti v záujme dosiahnutia vytýčených cieľov. Strany Memoranda ďalej prehlasujú, 
že ak bude možné finančne kompenzovať vynaložené úsilie odborných kapacít v rámci 
spolupráce, túto možnosť spoločne prerokujú a konkretizujú podmienky v osobitnej 
dohode. 

 
2. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami strán 

memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na stránke webu IVPR 
a VÚDPaP.  
 

3. Memorandum je vyhotovené v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá zo 
zmluvných strán dostane dva rovnopisy. 

 
 
 
 
 
 
Bratislava, ................................................ 
 
 

 
 

....................................................... 

MUDr. Peter Lukáč, MPH  

riaditeľ Výskumného ústavu detskej 
psychológie a patopsychológie 

 
 

......................................................... 
PhDr.Silvia Porubänová 

riaditeľka  
Inštitútu pre výskum práce a rodiny 

 


