MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
(ďalej len „memorandum“)
uzatvorené v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Štatutárny orgán:
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. – rektor
IČO:
00 397 687
Právna forma:
verejnoprávna inštitúcia zriadená ako verejná vysoká škola v zmysle
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „STU“)
a
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:
Šafárikovo námestie č. 6, 814 99 Bratislava
Štatutárny orgán:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. – rektor
IČO:
00 397 865
Právna forma:
verejnoprávna inštitúcia zriadená ako verejná vysoká škola v zmysle
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „UK“)
spoločne len „strany memoranda“

Preambula
Memorandum je prejavom vôle strán memoranda rozvíjať spoluprácu založenú na princípoch
vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií.

Článok I.
Účel a predmet memoranda
1. Strany memoranda sa uchádzajú o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja za účelom realizácie projektu Advancing
University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ďalej

len „projekt ACCORD“) prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie
pre programové obdobie 2014 – 2020, Prioritná os 2: Podpora výskumu, vývoja
a inovácií v Bratislavskom kraji, Špecifický cieľ 2.1.1: Zvýšenie výskumnej aktivity
Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumnovzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií
v Bratislave.
2. Predmetom tohto memoranda je vzájomná spolupráca strán memoranda
pri príprave, realizácii a následnej implementácii spoločného projektu ACCORD.
3. Účelom tohto memoranda je vytvoriť podmienky pre naplnenie cieľa, ktorým je
podpora vzájomnej spolupráce podľa bodu 2 tohto článku.
Článok II.
Predmet spolupráce
Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci najmä, nie však výlučne, v týchto
oblastiach:
o návrh a realizácia spoločných programov s cieľom zvýšiť efektívnosť výskumu
vo vybraných oblastiach a dosiahnuť účinnejšiu spoluprácu s priemyslom, posilnenie
vzájomnej spolupráce vo výskume s možnosťou spoločného využívania výskumných
laboratórií, ako aj vybraných prístrojov a zariadení, vytvorenie podmienok pre „open
laboratory regime“ s prihliadnutím na platné legislatívne normy a vnútorné procesy
a pravidlá oboch strán memoranda;
o návrh spoločného programu pre zvýšenie atraktívnosti vysokoškolského vzdelávania,
vytvorenie spoločných študijných programov, zlepšenie technickej, prístrojovej a
priestorovej infraštruktúry, vybudovanie moderných študovní a knižníc, zavedenie
najnovšej didaktickej techniky s možnosťou bezproblémového pripojenia na
vysokorýchlostný internet a Wi-Fi siete;
o príprava a realizácia spoločného programu pre zníženie energetických strát, zvýšenie
energetickej účinnosti vybraných stavebných objektov, rekonštrukcia rozvodov tepla,
elektrickej energie a kanalizácie, využitie alternatívnych zdrojov energie;
o koordinovaná príprava relevantných dokumentov nevyhnutných na poskytnutie
finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre spoločný veľký
projekt ACCORD.
Článok III.
Doba trvania memoranda
Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie
a následného monitorovania projektu ACCORD.

prípravy, realizácie
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Článok IV.
Skončenie memoranda
1. Memorandum stráca platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre projekt ACCORD, v prípade schválenia žiadosti dňom skončenia monitorovania
projektu. Záväzok v zmysle článku V. bod 3 pretrváva aj po skončení platnosti a
účinnosti tohto memoranda.
2. Toto memorandum je možné ukončiť písomnou dohodou strán memoranda
Článok V.
Ostatné dojednania
1. Financovanie jednotlivých aktivít bude zabezpečené z rozpočtových prostriedkov
strán memoranda, ich vlastných prostriedkov, štátneho rozpočtu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
2. Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto memoranda sa každá strana
memoranda zaväzuje poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na
riadne plnenie tejto spolupráce.
3. Obe strany memoranda sa zaväzujú, že nezneužijú informácie na úkor druhej strany,
ktoré sa dozvedeli počas trvania spolupráce na základe tohto memoranda.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky zmeny a doplnenia tohto memoranda je možné vykonať len vo forme
písomných a číslovaných dodatkov, podpísaných oboma stranami memoranda.
2. Memorandum sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo strán
memoranda obdrží po dvoch (2) rovnopisoch.
3. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami
memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv uvedenom Úradom vlády SR v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v znení neskorších predpisov.
4. Strany memoranda vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, svoju
vôľu prejavili slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, memorandum neuzavreli
v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli bez výhrad
a na znak súhlasu ho podpisujú.
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za STU:

za UK:

V Bratislave dňa...................................

V Bratislave dňa...................................

............................................................
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor

............................................................
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor
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