Dohoda o spolupráci č. 6/2017
uzavretá medzi:

Strany dohody:
Dodávateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
sídlo:
Cyprichova 2480/42, 831 05 Bratislava
V zastúpení: MUDr. Peter Lukáč, MPH, riaditeľ
IČO:
00681385
DIČ:
2020796415
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK84 8180 0000 0070 0006 5164
ďalej aj ako „VÚDPaP“
a
Objednávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny
sídlo:
Župné námestie 5-6, 81 241 Bratislava
V zastúpení: PhDr. Sylvia Porubänová, riaditeľka
IČO:
308 47 451
DIČ:
2021746914
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK22 8180 0000 0070 0025 9698
ďalej aj ako „IVPR“
Spolu ďalej aj ako „Strany dohody“

I.
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je vymedziť vzájomné práva a povinnosti oboch Strán dohody.
2. VÚDPaP sa zaväzuje, že pre IVPR vykoná pracovné úlohy v rámci spolupráce oboch inštitúcií pri
realizácii výskumnej úlohy IVPR s názvom: „Výskumu prevalencie a foriem násilia páchaného na
deťoch“, a to:
-

-

Pripomienkovanie dotazníka prevalencie násilia páchaného na deťoch;
Konzultácie k metodológii výskumu;
Spracovanie zoznamu škôl, ktoré sa zapoja do výskumu v jednotlivých okresoch Slovenska,
s využitím náhodného výberu a s cieľom dosiahnutia reprezentatívnej vzorky žiakov 8. a 9.
ročníkov ZŠ;
Konzultácie k zápisu a kontrole zozbieraných dát;
Konzultácie k matematicko-štatistickému spracovaniu a analýze zozbieraných dát;
Konzultácie k interpretácii zistení;
Konzultácie k spracovaniu záverečnej správy z prieskumu a prezentácii výstupov z prieskumu.
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IVPR sa zaväzuje VÚDPaP-u za výkon týchto pracovných úloh zaplatiť dohodnutú odmenu.
3. VÚDPaP sa zaväzuje, že pracovné úlohy špecifikovanú v bode 2 tohto článku vykoná riadne a včas
v súlade s touto dohodou ako aj príslušnými právnymi predpismi.
II.
Rozsah práce
1. Celkový rozsah pracovných úloh v hodinách spolu je 135 hodín.
2. Pracovné úlohy budú vykonané priebežne podľa realizačného harmonogramu výskumnej úlohy
IVPR.
III.
Odmena za vykonanú prácu a platobné podmienky
1. Dohodnutá odmena: 15 eur (slovom pätnásť eur) za hodinu.
2. Splatnosť odmeny: Odmena za vykonanie pracovných úloh je splatná po dokončení a odovzdaní
práce. Vykonanú prácu prevezme PhDr. Sylvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce
a rodiny.
3. IVPR bude dohodnutú sumu hradiť na základe faktúry VÚDPaP. Adresa na doručenie faktúry bude
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5-6, 81241, Bratislava.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Stranami dohody.
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu.
Každá Strana dohody obdrží jedno vyhotovenie.
3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov.
4. Strany dohody si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim
porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni,
pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa:

.........................
PhDr. Sylvia Porubänová
riaditeľka IVPR

.........................
MUDr. Peter Lukáč, MPH
riaditeľ VÚDPaP
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