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Dohoda o partnerstve 
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/IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351 
BIC/SWIFT:  SPSRSKBA 
(ďalej len „FF UPJŠ“) 
 

a 
 
2.    
Sídlo:    
Štatutárny zástupca:  
IČO:    
DIČ:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu/IBAN:  
BIC/SWIFT:   
(ďalej len „partnerská organizácia“) 
 
(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 

uzatvárajú túto Dohodu o partnerstve (ďalej len „dohoda“) za nasledujúcich podmienok: 
 

Článok II 
Predmet dohody 

 
1. Predmetom tejto dohody je spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov vymedzených 

v Rozhodnutí dekanky č. 9/2017, ktorým sa určujú kritériá udelenia/získania statusu partnerskej 
organizácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pravidlá spolupráce 
s partnerskými organizáciami (ďalej len „rozhodnutie“). 

2. Podpísaním tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú, že sa budú usilovať poskytovať si vzájomnú 
súčinnosť v snahe o napĺňanie cieľov vymedzených v rozhodnutí a to spôsobom, ktorý je v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s ustanoveniami rozhodnutia ako aj s touto dohodou. 

3. Podpísaním tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú, že budú navzájom podporovať a realizovať 
aktivity a podujatia zamerané predovšetkým na oblasti spolupráce vymedzené v rozhodnutí. 

 
Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zmluvné strany majú povinnosť prijímať informácie o podujatiach a aktivitách organizovaných 
druhou zmluvnou stranou predovšetkým prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

2. Zmluvné strany majú vzhľadom na svoje možnosti a na základe predchádzajúcej dohody 
povinnosť bezplatne poskytnúť súčinnosť v podobe priestorov, materiálneho vybavenia a 
personálu za účelom naplnenia cieľov rozhodnutia ako aj ustanovení tejto dohody. 

3. Zmluvná strana má povinnosť umožniť účasť zástupcov druhej zmluvnej strany na podujatiach 
realizovaných v súvislosti s napĺňaním cieľov rozhodnutia. 
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4. Partnerská organizácia má právo za účelom naplnenia cieľov vymedzených v rozhodnutí požiadať 
FF UPJŠ o pomoc. FF UPJŠ môže požiadavku partnerskej organizácie odmietnuť len za 
podmienky, že prijatie tejto požiadavky by spôsobilo materiálnu alebo inú ujmu FF UPJŠ, alebo by 
to narušilo hospodársku súťaž. 

5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne 
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto dohody. 
Kontaktnou osobou za FF UPJŠ je:  
Kontaktnou osobou za partnerskú organizáciu je: 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti, 
ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto dohody. 

 
 

Článok IV 
Platnosť dohody 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvný vzťah založený touto dohodou je možné ukončiť: 

- písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, 
- písomnou výpoveďou podľa ods. 3 a 4 tohto článku dohody, 
- odstúpením od dohody ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší 

podmienky stanovené touto dohodou. 
3. Ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu najmä z nasledujúcich dôvodov: 

a) ciele, ku ktorých napĺňaniu sa zmluvné strany zaviazali sa už nedajú efektívne dosahovať 
buď zo zavinenia jednej zo strán alebo z objektívnych dôvodov, 

b) jedna strana koná v hrubom rozpore a/alebo vedome marí ciele, ktorých dosiahnutie je 
vytýčené v rozhodnutí, 

c) jedna strana si dvakrát po sebe nesplnila povinnosť vyplývajúcu jej z rozhodnutia alebo 
priamo či nepriamo z dohody, 

d) jedna strana nejaví záujem o ďalšiu spoluprácu, bez toho, aby predpísaným spôsobom 
ukončila partnerskú spoluprácu a tým sťažuje alebo bráni druhej strane v dosahovaní cieľov 
ustanovených v rozhodnutí alebo v tejto dohode, 

e) v ďalších prípadoch hodných osobitného zreteľa. 
4. Výpovedná lehota sa určuje v trvaní troch (3) mesiacov a začína plynúť od 1. dňa kalendárneho 

mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými 
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

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

3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že pred podpísaním dohody si prečítali rozhodnutie a jeho obsahu 

porozumeli. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a 
za nápadne nevýhodných podmienok, že si túto dohodu pred jej uzatvorením prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej podmienkami ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

V ............................ dňa ................   V Košiciach dňa .......................... 
 

 
 
-----------------------------------------   ----------------------------------------- 
       prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
       dekanka fakulty 


