
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

Článok I 
Zmluvné strany 

1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 
Sídlo: Šrobárova 2, 040 59 Košice 
Štatutárny zástupca: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka fakulty 
IČO: 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu/lBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351 
BIC/SWIFT: SPSRSKBA 
(ďalej len „FF UPJŠ") 

2. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok 
Sídlo: Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka školy 
IČO: 36062201 
DIČ: 2021603815 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu/l BAN: SK6256 0000 0000 6607499001 
BIC/SWIFT: KOMASK2X 
(ďalej len „ZŠ") 

(spolu ďalej len „zmluvné strany") 

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva") za nasledujúcich podmienok 

Článok II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na realizácii výskumnej úlohy 
projektu APW-15-0662 „Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania 
školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery." 
(ďalej len „projekt"). 

2. Projekt uvedený v ods. 1 tohto článku je riešený na FF UPJŠ a hlavnou riešiteľkou 
projektu je prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. z Katedry pedagogickej psychológie 
a psychológie zdravia FF UPJŠ. 

3. Projekt je realizovaný v čase od februára 2017 do decembra 2020 na vybraných ZS 
SR formou zberu dát prostredníctvom dotazníkov pre žiakov v triede vo vyučovacom 
čase v rozsahu štyroch zberov počas trvania projektu. V rámci prvého zberu dát budú 
oslovení rodičia do projektu zapojených žiakov so žiadosťou o vyplnenie dotazníkov 
určených pre rodičov. 

4. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci siedmeho ročníka, ktorí pod vedením 
vyškoleného učiteľa ZŠ (školenie bude realizované trojdňovým výcvikovým 
programom v mesiacoch jún 2017) absolvujú program UNPLUGGED v počte 12 
stretnutí v priebehu mesiacov október - február šk. r. 2017/2018. Následne 
v mesiacoch október až december 2018 absolvujú 4 lekcie programu n-Prevention 
(program bude opäť realizovaný vyškoleným učiteľom). 
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5. V rámci ustanovenia bližších podmienok spolupráce učiteľa/učiteľov pri realizácii 
programu v ZŠ uzavrie FF UPJŠ s učiteľom/učiteľmi dohodu o vykonaní práce 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov. 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. FF UPJŠ sa zaväzuje, že: 
a) uhradí náklady súvisiace so zberom dát v ZŠ; 
b) uhradí náklady súvisiace s realizáciou projektu v ZŠ, a to náklady na výcvik 

učiteľov - realizátorov programu v ZŠ (cestovné, ubytovanie, stravné); 
c) zabezpečí pracovné listy pre žiakov a učiteľov - účastníkov projektu. 

2. ZŠ sa zaväzuje, že vytvorí podmienky na realizáciu programu vo vyučovacom čase a 
zber dát prostredníctvom dotazníkov pre žiakov v triede vo vyučovacom čase 
v rozsahu štyroch zberov počas trvania projektu, pričom zber sa uskutoční na dvoch 
po sebe idúcich vyučovacích hodinách. Zároveň sa ZŠ zaväzuje k spolupráci pri 
informovaní rodičov o projekte a distribúcii vyplnených dotazníkov od rodičov FF 
UPJŠ. 

Článok IV 
Platnosť zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, decembra 2020. 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť: 

- písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, 
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán doručenou druhej zmluvnej 

strane, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a 
začne plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 

- odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade, ak druhá zmluvná 
strana poruší podmienky stanovené touto zmluvou. 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
na území Slovenskej republiky. 

2. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov 
k zmluve, ktoré sa po ich podpise obidvoma zmluvnými stranami stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 
každá zmluvná strana obdrží po jej jednom vyhotovení. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 
vlády Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si pred jej uzatvorením prečítali, 
jej obsahu porozumeli, nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
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Za ZŠ 

Meno: Ing. Monika Hlúšková 

Funkcia: riaditeľka školy „ 

Podpis: 

Dátum: ilQf_ Zo? '/ 
Odtlačok pečiatky: 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Fándlyho 11 

902 01 P E Z I N O K 

Za FF UPJŠ 

Meno: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

Funkcia: dek " 1 , D 

Podpis: 

Dátum: Z J . O b . 

Odtlačok pečiatky: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

Filozofická faku l ta 
Šrobárova 2, 040 59 Košice 
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