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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa § 51zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky 

zákonník“) (ďalej ako „Zmluva“) 

 

uzatvorená medzi: 

 

Zmluvné strany 

 

Názov:   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

so sídlom:   Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, Slovenská republika 

zastúpený:  Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 

IČO:    00681385 

DIČ:    2020796415 
 (ďalej len  ako „Partner“) 

 

a 

 

Názov:   Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry   

so sídlom:   Marie Curie-Sklodowskej 9, 851 04 Bratislava-Petržalka    

zastúpený:   Mgr. Tomáš Šprlák, predseda   

IČO:    42413605     

DIČ:    2120072273              

 

(ďalej len ako „Organizátor“) 

 

(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 

    

 

 

 

 

Preambula 

 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je organizátorom podujatia „Career 

guidance for inclusive society“ (výročný kongres Medzinárodnej asociácie pre študijné 

a profesijné poradenstvo), ktoré sa bude konať od 11. do 13. septembra 2019 v Bratislave, 

v priestoroch Ekonomickej univerzity (Dolnozemská cesta 1/b). Partnermi podujatia sú 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ekonomická univerzita v Bratislave, Výskumný 

ústav detskej psychológie a patopsychológie a Mesto Bratislava. 

 

Partner – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená 

príspevková organizácia MŠ SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na 

riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu 

psychologických vied. Zaoberá sa komplexným skúmaním psychického vývinu a osobnostného 

rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho 

optimalizácie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku 

psychologickej starostlivosti o detí, realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej 

úrovni. Úlohy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vychádzajú 
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primárne z plnenia programových cieľov vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania a realizujú 

sa na základe platnej legislatívy.  

 

Podujatie „Career guidance for inclusive society“ prináša na Slovensko odborníkov z oblasti 

kariérového poradenstva, kariérového rozvoja a sociálnej inklúzie. Predpokladaná účasť na 

konferencii za 3 dni je 500 účastníkov. Viacdňové podujatie predstavuje potenciál pre 

profesijný rozvoj celého sektora kariérového poradenstva na Slovensku. Vzhľadom na 

charakter podujatia sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej spolupráci. 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Organizátora a Partnera v súvislosti s 

organizáciou konferencie „Career guidance for inclusive society“ (výročný kongres 

Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo) (ďalej len 

„Podujatie“), ktoré sa bude konať od 11. do 13. septembra 2019 v Bratislave, 

v priestoroch Ekonomickej univerzity. 

 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

A. Organizátor sa zaväzuje v rámci spolupráce: 

 

1.   a)   komplexne zabezpečiť organizáciu Podujatia;  

b)  zorganizovať Podujatie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

splniť všetky povinnosti voči príslušným orgánom verejnej správy a ostatným 

partnerom Podujatia; 

c)  zabezpečiť úhradu všetkých nákladov na organizáciu Podujatia, okrem nákladov na 

vstup zamestnancov Partnera na podujatie; 

 

 

2. a) umiestniť logo Partnera na webe www.iaevgconference2019.sk; 

b) dodať bezodplatne Partnerovi 2 lístky na sprievodný program Podujatia; 

c) Uverejniť logo Partnera v zozname partnerov na web stránke Podujatia (konferencie), 

vo všetkých oficiálne vydaných elektronických materiáloch, v každej komunikácii 

Podujatia (konferencie) a to domácej aj zahraničnej; 

d) Premietnuť logo Partnera v zozname partnerov počas Podujatia (konferencie); 

e) Zaradiť  Partnera do zoznamu partnerov v tlačenom zborníku Podujatia (konferencie) 

a zborníku abstraktov Podujatia; 

f) umiestniť logo Partnera na rollupoch a ďalších tlačených materiáloch distribuovaných 

počas Podujatia ; 

g) uverejniť logo Partnera na sociálnych kanáloch Organizátora v súvislosti 

s Podujatím. Partner udeľuje tento súhlas na dobu 10 dní pred Podujatím a počas trvania 

Podujatia. Partner udeľuje Organizátorovi súhlas na požitie svojho loga aj po skočení 

Podujatia a to v rozsahu Organizátorových sociálnych sietí v súvislosti s Podujatím.  ; 

h) umožniť Partnerovi prezentovať vlastné aktivity počas trvania Podujatia; 

i) Organizátor sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnené vstupné pre zamestnancov Partnera 

na Podujatie a to vo výške 90,-- €. 

 

http://www.iaevgconference2019.sk/
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B. Partner sa zaväzuje: 

 

1. dodať Organizátorovi logo Partnera. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tohto 

ustanovenia sa za riadne dodanie loga Partnera považuje aj dodanie loga vo formáte .pdf 

na emailovú adresu info@zkprk.sk; ; 

2. zabezpečiť propagáciu Podujatia na svojich sociálnych sieťach; 

3. informovať o Podujatí prostredníctvom komunikačných kanálov Partnera, ktoré uzná za 

vhodné; 

4.  informovať svojich zamestnancov o konaní Podujatia a o   zvýhodnenom vstupnom vo 

výške 90€.  

 

C. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať vzájomnú súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich zo  Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach 

potrebných pre ich spoluprácu podľa Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny 

a dôležité okolnosti. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis.  

2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode oboch Zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.10.2019. 

5. V prípade, že Partner, alebo Organizátor nedodržia dohodnuté podmienky zmluvy, môžu 

partner, alebo organizátor od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. V takom prípade sa práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Občianskym zákonníkom. 

6. Pokiaľ táto Zmluva nerieši všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, riadia sa Zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že Zmluva bola 

uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

 

 

Bratislave dňa .......2019                                              Bratislave dňa .......2019 

   

  

 

   

           ––––––––––––––––––––––––    ––––––––––––––––––––––– 

Tomáš Šprlák 

Združenie pre kariérové poradenstvo 

a rozvoj kariéry 

predseda 

      Janette Motlová 

     Výskumný ústav detskej psychológie        

a patopsychológie 

riaditeľka 
  

mailto:info@zkprk.sk

