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RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI S AUTORITOU Z PRAXE 

je uzavretá v zmysle  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

Obchodné meno: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

sídlo:   Cyprichova 42, 831 05 Bratislava  

zastúpená:          Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 

právna forma: priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, štátna príspevková 

organizácia 

IČO:   00681385     

DIČ:    2020796415  

IČ DPH:       

osoba zodpovedná   

za plnenie dohody: Mgr. Janette Motlová 

+421 2 4342 0973,  riaditelka@vudpap.sk 

 

(ďalej len „AUTORITA z praxe“) 

a 

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) 

   Fakulta humanitných vied (FHV)  

sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

zastúpená:          PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekan fakulty oprávneným konať v mene Žilinskej 

univerzity v Žiline vo veci tohto právneho úkonu v súlade s § 27 ods. 2  Štatútu 

UNIZA a § 28 ods.1 veta druhá zákona č. 131/2002 Z.z.. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o VŠ“)  

právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom o VŠ ako verejná  vysoká škola 

IČO:   00397563 

DIČ:    2020677824 

IČ DPH:   SK2020677824 

osoba zodpovedná   

za plnenie dohody: PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

                                   +421 41 513 6100, slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk 

(ďalej len „FHV“) 
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uzatvárajú nasledujúcu rámcovú dohodu o spolupráci  

(ďalej len „dohoda") 

Preambula 

1. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je štátna príspevková 

organizácia MŠVVaŠ SR, ktorá 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 deti, 

realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Úlohy Výskumného ústavu 

detskej psychológie a patopsychológie vychádzajú primárne z plnenia programových cieľov 

vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania a realizujú sa na základe platnej legislatívy. 

2. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) (ďalej len „AUTORITA z 

praxe“) a Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „UNIZA”), Fakulta humanitných vied (FHV) 

touto dohodou upravujú podmienky vzájomnej spolupráce, ktorej cieľom je dosiahnutie čo 

najvyššej kvality  vzdelávania v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania“), ktorej výsledkom 

bude skvalitnenie prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v študijnom odbore 

učiteľstvo a pedagogické vedy a zabezpečenie jeho rozvoja. 

Článok 1 

Predmet dohody 

1. Táto dohoda upravuje vzájomný vzťah a spoluprácu medzi UNIZA a AUTORITOU z praxe 

pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania hlavne v oblasti objektívneho 

a nezávislého posúdenia študijných programov s ohľadom na potreby praxe. 

2. AUTORITA z praxe má ako externá zainteresovaná strana osobitné postavenie s ohľadom 
na jej predmet činnosti, resp. profesné zameranie a jej hlavnou úlohou je do 30 dní odo dňa 
doručenia písomnej žiadosti UNIZA objektívne a nezávisle sa vyjadriť k vytváraniu, úprave, 
rušeniu a zosúlaďovaniu študijných programov so štandardmi SAAVŠ. 

 
 

Článok 2 
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

1. Na základe svojho zamerania a postavenia je AUTORITA z praxe oprávnená sa vyjadrovať 

k študijným programom učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii a učiteľstvo 

výchovy k občianstvu v kombinácii a prípadne k novým študijným programom súvisiacich so 
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zameraním a postavením partnera, ktoré sú zabezpečované, resp. budú zabezpečované 

Fakultou humanitných vied. 

2. UNIZA je povinná predložiť AUTORITE z praxe všetky potrebné dokumenty, na základe 

ktorých bude môcť AUTORITA z praxe vyjadriť svoj odborný názor na daný študijný program 

a jeho dôležitosť pre prax. 

3. AUTORITA z praxe na základe žiadosti UNIZA poskytne vyjadrenie k: 

a) k návrhom pre zosúlaďovanie existujúcich akreditovaných študijných programov so 

štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania a štandardmi SAAVŠ pre študijný program, 

b) k potrebe vytvorenia nového študijného programu (k podnetu),  

c) k zámeru pre vytvorenie nového študijného programu, 

d) k návrhu na vytvorenie nového študijného programu, 

e) k návrhu na úpravu študijného programu, 

f) k podnetu na zrušenie študijného programu, 

g) k ďalším záležitostiam súvisiacim so zabezpečovaním kvality vzdelávania na UNIZA na 

základe požiadaviek UNIZA alebo jej súčasti. 

4. Vyjadrenie AUTORITY z praxe musí byť písomné v predpísanom formulári, nezávislé 

a objektívne. Súčasťou vyjadrenia je aj príloha Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu 

záujmov pri posudzovaní študijných programov a mlčanlivosti. Aby nedošlo ku konfliktu 

záujmov, za autoritu z praxe sa nemôže vyjadrovať zamestnanec, ktorý je súčasťou Rady 

garantov, Rady študijného programu alebo sa podieľal na tvorbe študijného programu. 

5. Účastníci dohody sa dohodli na bezplatnej vzájomnej spolupráci v súlade s článkom 1 a 2 

tejto dohody. 

6. Účastníci dohody sa dohodli vzájomne sa informovať o svojej činnosti a minimálne raz ročne 

vyhodnotiť vzájomnú spoluprácu a plnenia tejto dohody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 
 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu 

oprávnenými zástupcami účastníkov dohody. 

2. Dohodu je možné ukončiť vzájomnou dohodou účastníkov dohody alebo výpoveďou s 2 

mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede druhému účastníkovi dohody. 

3. Platnosť tejto dohody končí v prípade  zániku niektorého z účastníkov dohody alebo dňom 

vyhlásenia konkurzu na niektorého z účastníkov dohody. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov bude mať k 

dispozícii dve vyhotovenia. 

5. Všetky prípadné zmeny a doplnenia dohody budú vyhotovené po vzájomnej dohode účastníkov 

vo forme písomných dodatkov a budú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohoda bola uzavretá na základe ich vzájomnej dohody 

slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne, nápadne nevýhodných podmienok a 

omylu; že si návrh dohody pred podpísaním prečítali a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými  podpismi svojich zástupcov na dohode. 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave, dňa ....................... V Žiline, dňa ....................... 

  
  

........................................... ........................................... 
                  Mgr. Janette Motlová PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 
                    riaditeľka VÚDPaP dekanka FHV 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


