
DOHODA  O  SPOLUPRÁCI 
číslo: PF/73/2019/107-RMSV/514 

 

uzatvorená podľa § 51 zák.č. 503/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 

medzi: 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Názov:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
Sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 30 232 295 

DIČ:   2021109211 

Štatutárny orgán: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

 Fakulta: Pedagogická fakulta 

 Sídlo: Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica 

Zastúpená: prof. PaedDr. Štefanom Porubským, PhD.; dekanom fakulty 

na základe súhlasu rektora s uzatvorením zmluvy o spolupráci 

číslo PF/73/2019/107-RMSV/514 zo dňa 10.12.2019 

Registrácia:    Verejná vysoká škola podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. z. 

o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Súhlas 

rektora s uzatvorením zmluvy o spolupráci podľa  Časti 8 

článku 32, bodu 4) Štatútu Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici udelený dňa 17.12.2019  

Vecne zodpovedný: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. 

(ďalej len „UMB“  ) 

 

 

2. Názov: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo: Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 

IČO: 00 681 385 

DIČ: 2020796415 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu, IBAN   SK84 8180 0000 0070 0006 5164 

Štatutár:    Mgr. Janette Motlová, riaditeľka  

Právna forma:   štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR  

Vecne zodpovedný:   Mgr. Janette Motlová 

(ďalej ako „VÚDPaP“)  

 

  



Článok  II. 

Účel spolupráce 

 

1. Účelom spolupráce zmluvných strán je najmä:  

1. Príprava a spoločná realizácia projektov v oblasti výskumu a vzdelávania v oblasti 

psychológie. 

2. Publikovanie výsledkov spoločných projektov. 

3. Prezentácia výsledkov vzájomnej spolupráce na vedeckých konferenciách, seminároch 

a odborno-vedeckých stretnutiach. 

4. Odborné stretnutia za účelom nových trendov v oblasti psychológie. 

5. V oblasti prípravy budúcich psychológov a školských psychológov (stáže, praxe, 

exkurzie...).  

6. Pri ďalšom vzdelávaní a supervízii psychológov a školských psychológov.  

7. Účasť v komisiách a radách oboch zmluvných strán.  

 

2.  K dosiahnutiu spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú konať tak, aby neboli poškodené 

záujmy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii tejto 

zmluvy tak, aby bol naplnený účel spolupráce uvedený v článku II. tejto zmluvy.  

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1.  PF UMB sa zaväzuje:   

1.  Vytvoriť priestor pre propagáciu aktivít VÚDPAPu v priestoroch PF UMB a  na web 

stránke Pedagogickej fakulty UMB. 

2.   Informovať o aktivitách v oblastiach vymedzených  v článku II.  

3. Uvádzať VÚDPAP ako spolupracujúcu organizáciu pri realizácii spoločných projektov 

a prezentácii výsledkov vzájomnej spolupráce na vedeckých konferenciách, seminároch 

a odborných stretnutiach. 

 

 

2.  VÚDPAP sa zaväzuje: 

1. Vytvoriť priestor na propagáciu aktivít PF UMB na web stránke organizácie, v prípade, 

že existuje. 

2. Informovať o aktivitách v oblastiach vymedzených  v článku II.  

3. Uvádzať PF UMB ako spolupracujúcu organizáciu pri realizácii spoločných projektov 

a prezentácii výsledkov vzájomnej spolupráce na vedeckých konferenciách, seminároch 

a odborných stretnutiach. 

 

 

Článok V. 

Doba trvania zmluvy  

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 



2. Túto zmluvu je možné skončiť: 

1. Dohodou účastníkov tejto zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu. 

2. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať aj bez 

uvedenia dôvodu výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota 

začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhému účastníkovi dohody. 

3. Odstúpením UMB od zmluvy v prípade, že organizácia poškodí dobré meno UMB. V 

tomto  prípade je zmluva ukončená dňom doručenia odstúpenia združeniu. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o dôležitých skutočnostiach, 

ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

2. Zmeny a aktualizácie tejto zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme a na základe 

dohody obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto zmluvy budú riešiť 

prednostne vzájomnými rokovaniami. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že podmienky, vzájomne dohodnuté v tejto zmluve, aktuálne 

prehodnotia. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa  oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a 

prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok,  na znak 

čoho ju podpisujú 

 

 

Bratislava ...............................               Banská Bystrica ............................... 

  

 

 

 

 

         

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

Mgr. Janette Motlová     prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.  

            riaditeľka VÚDPAP                     dekan PF UMB 


