Zmluva
o spolupráci uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 záko
zákonník v znení neskorších pre
Čl. I
Zmluvné strany:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Sídlo:

Šrobárova 2, 040 59 Košice

V mene ktorej koná:

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., dekan

IČO:

00397768

(ďalej len „Filozofická fakulta“)
Základná škola

Sídlo:

Ul. J. Hollého 696/3, Topoľčany

V mene ktorej koná:

Mgr. Ján Dzurko, riaditeľ školy

IČO:

37860658

(ďalej len „Základná škola“)
uzavreli

túto zmluvu o spolupráci (ďalej len zmluva):
CL II
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na realizácii výskumnej úlohy
projektu APVV - 0253 - 11 „Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi.
Na výskumných dátach založená prevencia drog“ (ďalej len „projekt“).
2. Projekt uvedený v ods. 1 tohto článku je riešený na Filozofickej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a hlavnou riešiteľkou projektu je doc. PhDr. Oľga
Orosová, CSc. z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach.
3. Projekt je realizovaný v čase od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015 v jednotlivých základných
školách SR. Cieľovou skupinou sú žiaci šiesteho ročníka. Projekt bude realizovaný
formou zberu dát prostredníctvom dotazníkov pre žiakov v triede vo vyučovacom čase
v rozsahu piatich zberov počas trvania projektu.

ČI. III

Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Filozofická fakulta sa zaväzuje, že uhradí náklady súvisiace so zberom dát
v Základnej škole.

2.

Základná škola sa zaväzuje, že vytvorí podmienky v škole na zber dát
prostredníctvom dotazníkov pre žiakov v triede vo vyučovacom čase v rozsahu piatich
zberov počas trvania projektu, pričom zber sa uskutoční na dvoch po sebe idúcich
vyučovacích hodinách.
ČI. IV

Zaverečné ustanovenia
1.

Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvne strany vyhlasujú, že tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu
a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.
3. Tato zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží po jej jednom vyhotovení.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná
dňom následujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.
Za Základnú školu

Za Filozofickú fakultu

Meno: Mgr. Ján Dzurko

Meno: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.,

Funkcia: riaditeľ školy

Funkcia: dekan

