
Memorandum o spolupráci  
 

I. PREAMBULA 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

so sídlom Cyprichova 42, 831 05 Bratislava  

v zastúpení: Mgr. Janette Motlová 

IČO 00681385 

(ďalej aj ako „VÚDPaP“)  

 

a  

 

Metodicko-pedagogické centrum 

so sídlom Ševčenková 11, 850 05 Bratislava 

v zastúpení: RNDr. Mária Rychnavská, PhD. 

IČO 00164348 

(ďalej aj ako „MPC“)  

 

(spolu ďalej aj ako „Strany Memoranda“)  

 

uzatvárajú toto 

  

 

Memorandum o spolupráci 

 

s vedomím, že ich úzka spolupráca a spoločné úsilie prepojí skúsenosti a znalosti 

zúčastnených inštitúcií v oblasti poskytovania vzdelávania pre odborných zamestnancov. 

Strany Memoranda potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na realizácií aktivít, ktorými 

prispejú k podpore profesijného rozvoja.  

 

II. OBLASŤ SPOLUPRÁCE 

Dohoda medzi zmluvnými stranami zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu najmä v 

nasledujúcich oblastiach: 

1.  Participácia na atestačných vzdelávaniach pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (ďalej PZ a OZ): školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, 

psychológ, sociálny pedagóg) 

2.  Kooperácia na vzdelávacích aktivitách pre PZ a OZ: školský špeciálny pedagóg, 

školský psychológ, psychológ, sociálny pedagóg  

3.         Partnerská podpora vzdelávania odbornými kapacitami VÚDPaP pre účely podpory     

            vzdelávania PZ a OZ 

 



Strany Memoranda prehlasujú, že svoje aktivity nasmerujú na rozvoj vyššie uvedených 

oblastí; táto spolupráca vychádza z ich spoločnej vôle rozvíjať vyššie uvedené oblasti 

v záujme dosiahnutia vytýčených cieľov. 

 

III. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

1. Strany Memoranda zároveň prehlasujú, že predmetom Memoranda nie sú iné nároky 

vyplývajúce z vlastných zmluvných vzťahov Strán Memoranda.  

2. Obe strany sa zaväzujú, že neposkytnú, ani nezneužijú žiadne informácie, ktoré sa 

dozvedeli počas trvania spolupráce na základe tohto Memoranda. Na tieto informácie 

sa vzťahuje režim utajenia dôverných informácií.  

3. Spolupráca oboch zmluvných strán je počas trvania Memoranda dobrovoľná a teda 

žiadna zo strán Memoranda si nemôže vynucovať plnenie od druhej strany na základe 

tohto Memoranda. 

 

III. TRVANIE MEMORANDA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Memorandum o spolupráci bude platné do 31.12.2020.   

2. Toto Memorandum sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 

jeden rovnopis. 

3. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch strán Memoranda. Účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s ustanovením § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

4. Strany memoranda vyhlasujú, že si Memorandum riadne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú 

oprávnené k podpisu Memoranda a na znak súhlasu ho podpisujú.  

 

V Bratislave dňa ...................                                                       V Bratislave  dňa .................... 

 

 

 

__________________________                                              __________________________ 

         riaditeľka          generálna riaditeľka 

Výskumný ústav detskej psychológie                                  Metodicko-pedagogického 

        a patopsychológie       centra  

   


