MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA
FYZIKA A METEOROLÓGIA
Účastníci memoranda:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
zastúpená dekanom fakulty
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
kontakt pre administratívne záležitosti PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. (tajomníčka fakulty)
kontakt pre obsahové záležitosti prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. (garant študijného programu)

(ďalej len “Fakulta”)
a

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
zastúpený generálnym riaditeľom
RNDr. Martin Benko, PhD.
kontakt pre administratívne záležitosti JUDr. Peter Palasiewicz (vedúci odboru Riadenie
ľudských zdrojov a právne služby)
kontakt pre obsahové záležitosti Mgr. Jozef Csaplár (riaditeľ úseku CPV)
(ďalej len “Partner”)

uzatvárajú toto memorandum o spolupráci za účelom podpory realizácie študijného programu
Environmentálna fyzika a meteorológia.

Článok I.
Cieľom tohto memoranda je spolupráca pri výchove novej generácie environmentálnych
fyzikov, meteorológov a klimatológov prostredníctvom realizácie študijného programu
Environmentálna fyzika a meteorológia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom je zabezpečenie vysokej kvality výučby v tejto
oblasti, prepojenie teórie a praxe a zabezpečenie vynikajúcej pripravenosti študentov na
výkon profesie.

Článok II.
Na plnenie cieľov tohto memoranda, Partner poskytne Fakulte:

A. informácie o organizovaní odborných seminárov a ďalších odborných aktivít v oblasti
meteorológie, klimatológie, hydrológie, čistoty ovzdušia, prípadne umožní účasť
študentom študijného programu na týchto podujatiach za zvýhodnených podmienok,
B. po vzájomnej dohode, odbornú a lektorskú pomoc pri podujatiach organizovaných
Fakultou, ktoré spadajú pod odbornú expertízu Partnera,
C. súčinnosť pri zabezpečovaní odbornej praxe pre študentov študijného programu v rámci
povinne voliteľnej výučby a pri školení záverečných prác, pričom konečné rozhodnutie o
výbere študentov pre odbornú prax je v právomoci Partnera,
D. odbornú pomoc pri vypracúvaní učebných textov a ďalších pomôcok pre študijný program
Environmentálna fyzika a meteorológia z oblastí odbornej expertízy Partnera, prípadne
konzultácie ohľadom odborného smerovania študijného programu,
E. po vzájomnej dohode, účasť zamestnancov Partnera pri realizácii spoločných
výskumných zámerov a projektov.

Článok III.
Na plnenie cieľov tohto memoranda, Fakulta poskytne Partnerovi:
A. informácie o organizovaní odborných seminárov a ďalších odborných aktivít v oblasti
environmentálnej fyziky a meteorológie, prípadne umožní účasť zamestnancom Partnera
na týchto podujatiach za zvýhodnených podmienok,
B. po vzájomnej dohode, odbornú a lektorskú pomoc pri podujatiach organizovaných
Partnerom v oblasti expertízy zamestnancov Fakulty,
C. možnosť pre zamestnancov Partnera zúčastňovať sa na kurzoch v rámci študijného
programu ako súčasť ich ďalšieho vzdelávania,
D. možnosť prezentovať svoju činnosť v rámci kariérnych podujatí organizovaných na
Fakulte za zvýhodnených podmienok a sprístupnenie informácií o študentoch študijného
programu, ktorí s takýmto sprístupnením vyjadria informovaný súhlas,
E. po vzájomnej dohode, účasť zamestnancov Fakulty pri realizácii spoločných výskumných
zámerov a projektov.

Článok IV.
Ciele tohto memoranda možno napĺňať aj spoluprácou v ďalších projektoch a oblastiach,
ak sa na tom účastníci dohodnú.

Článok V.
Náklady na splnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto memoranda znáša každý účastník
sám, pokiaľ sa účastníci v konkrétnych prípadoch nedohodnú inak.

Článok VI.

Pri propagácii a medializácii činností vyplývajúcich z plnenia cieľov tohto memoranda smú
účastníci memoranda používať logo a názov druhého účastníka s odvolaním sa na
partnerstvo v príslušnom projekte.
Článok VII.

1. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Každá strana memoranda má právo od memoranda jednostranne odstúpiť z akéhokoľvek
dôvodu, pričom účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej strany o
odstúpení bude doručený druhej strane.

3. Memorandum sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Fakulta obdrží jedno vyhotovenie a Partner obdrží tri vyhotovenia.
4. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

5. Strany memoranda vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, sú s jeho účelom uzrozumení,
pričom toto memorandum vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:

Za Fakultu:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK v Bratislave

V Bratislave dňa:

Za Partnera:

RNDr. Martin Benko, PhD.
generálny riaditeľ SHMÚ

