
Memorandum o spolupráci  

 

 
 

uzatvorené medzi 

Názov:   Univerzita Karlova v Prahe 

so sídlom:   Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika 
štatutárny orgán: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

IČO:   00216208 

DIČ:   CZ00216208 

Súčasť:   Pedagogická fakulta 

so sídlom:   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika 

zastúpená:  prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

IČO:   00216208 

DIČ:   CZ00216208 

Bankové spojenie: KB, a.s., Praha 1, Spálená 51 

Číslo účtu:  85236011/0100(kód banky 0100) 

Vecne zodpovedný: doc. PhDr. et Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D. 

e-mail:   irena.smetackova@pedf.cuni.cz 

(ďalej len „fakulta“) 

 

a 

 

Názov:   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo:   Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 
IČO:   00 681 385 
DIČ:   20 20 79 64 15 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:      SK84 8180 0000 0070 0006 5164 
Štatutárny orgán: Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 
Právna forma:                 štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR  
Vecne zodpovedný: Mgr. Michal Božík   
e-mail:                              michal.bozik@vudpap.sk      
(ďalej len „VÚDPaP“)                            
(spolu ďalej len „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

 

Preambula 

 

 Zmluvné strany, uvedomujúc si svoje postavenie výskumných inštitúcií, postavenie fakulty s jej 

akademickým poslaním a VÚDPaP s jeho praktickými činnosťami, vedomé si potreby vzájomnej 

podpory, účinnej spolupráce a spoločných krokov pri tvorbe čo najkvalitnejšieho vzdelávacieho obsahu 

s dôrazom na rozvoj praktických zručností a aktuálnych vedomostí študentov, uzatvárajú túto dohodu, 

ktorej zámerom je stanoviť základný rámec vzájomnej spolupráce tak, aby jej výsledok dokázal 

efektívne reagovať na výzvy a príležitosti spojené predovšetkým so spoločenskými zmenami 21. 

storočia.  

 

  

 

 

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1393.html


Článok I. 

Predmet  memoranda 

 
1. Predmetom  tohto memoranda  je  zabezpečenie spolupráce Zmluvných strán, pri  realizácie  

odborného  podujatia, konferencie, ktorú realizuje VÚDPaP. 

2. Konferencia  podľa predchádzajúceho článku sa uskutoční dňa 11.11.2021 a dňa 12.11.2021 pod 

názvom 3x KaM 2021 (ďalej len „konferencia“). Konferencia sa bude realizovať online.  

3. Hlavnými témami konferencie sú nasledujúce oblasti: 

a. Pedagogika a špeciálna pedagogika 

b. Študentský blok 

c. Technológie 

d. Varia 

e. Vzťahy a rodina 

f. Inklúzia a multidisciplinárny prístup 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Fakulta sa zaväzuje zabezpečiť dostatočný počet odborných prednášajúcich k témam 

uvedeným v odseku 3 Článku I., ktorí vystúpia v rámci konferencie. Lektori sú aktívnymi 

vyučujúcimi, ktorí pôsobia na fakulte (ďalej len „lektori“). 

2. Zoznam lektorov, spoločne s ich menami a témami, ktoré prednesú na konferencii, zašle 

fakulta VÚDPaP najneskôr 5 dní pred konaním konferencie. Zmluvné strany sa dohodli, že na 

účely tohto ustanovenia použijú e-mailovú komunikáciu vecne zodpovedných osôb, 

uvedených v záhlaví memoranda. 

3. V prípade, ak sa fakulte nepodarí zabezpečiť dohodnutý, dostatočný počet lektorov pre 

konferenciu, oznámi túto skutočnosť bezodkladne VÚDPaP.      

4. VÚDPaP sa zaväzuje poskytnúť lektorom adekvátny priestor, pre prezentáciu ich prednesov 
v rámci konferencie. 

5. VÚDPaP sa rovnako zaväzuje, že zabezpečí čo najlepší možný technický priebeh konferencie.  
6. VÚDPaP oznámi fakulte najneskôr v lehote 5 dní pred konaním konferencie presný deň a čas, 

v ktorom majú lektori vystúpiť. V prípade, že VÚDPaP-om navrhovaný deň a čas vystúpenia 
nebude jednotlivému lektorovi vyhovovať, oznámi bezodkladne  túto skutočnosť vecne 
zodpovedná osoba fakulty vecne zodpovednej osobe VÚDPaP. Následne sa zmluvné strany 
zaväzujú rokovať prostredníctvom svojich vecne zodpovedných osôb tak, aby našli iný vhodný 
termín pre vystúpenie jednotlivého lektora.   

 

Článok III.  

Záverečné ustanovenia 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú do 13.11.2021 a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu.  

Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR.  

2. Memorandum môže byť doplnené alebo zmenené len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo 

forme písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných  zástupcami oboch zmluvných strán.  

3. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

jednom exemplári. 

4. Zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojím podpisom, že memorandum uzavreli slobodne, 

vážne a dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku alebo v omyle. Podrobne memorandum prečítali, 

jeho obsahu rozumejú a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 



 

 

 

 

V Prahe dňa 30.10.2021 V Bratislave dňa 10.11.2021 

 

 --------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.            Mgr. Janette Motlová   
                         dekan fakulty                                                                 riaditeľka VÚDPaP  

 

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1393.html

