
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

uzatvorené v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj ako „memorandum“) 

 

medzi 

 

1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

           sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava,  

           IČO: 50349287 

           Zastúpené: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho 

 rozvoja a informatizácie SR  

(ďalej aj ako „MIRRI SR“) 

 

 

2. Blockchain Slovakia o.z.  

sídlo: Ul. 1.mája 236/2, 058 01 Poprad,  

IČO: 50792792 

Zastúpené: Marek Môcik, prezident 

(ďalej aj ako „Blockchain Slovakia o.z.“) 

 

 (MIRRI SR a Blockchain Slovakia o.z. ďalej spolu aj ako „Strany memoranda“) 

 

Preambula 

 

1. MIRRI SR je v zmysle § 10 zákona 575/2001 Z. z. organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredný orgán štátnej správy pre riadenie, koordináciu 

a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť investícií v 

rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu 

investičných projektov a vypracovanie národného strategického investičného rámca v pôsobnosti 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a vnútroštátnu 

implementáciu Agendy 2030, regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho 

rozvoja, centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho 

trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné 

technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a 

koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. 

2. Blockchain Slovakia o.z. je občianske združenie, ktoré spája výskumníkov, developerov, 

podnikateľov, regulátorov, investorov a verejnosť s cieľom podporovať Blockchain technológie na 

Slovensku. 

 

           



Článok I 

Predmet memoranda 

 

Strany memoranda týmto:  

a) vyjadrujú spoločný záujem na podpore vzájomného rozvoja spolupráce v záujme rozvoja 

iniciatívy Európske partnerstvo pre blockchain (EBP) na Slovensku a na podporu účasti a 

prínosu slovenských zainteresovaných strán na európskej infraštruktúre blockchainových 

služieb (EBSI) v oblastiach rozvoja technického  zapojenia Slovenska do Európskej 

infraštruktúry blockchainových služieb (ďalej aj ako „EBSI“) a prevádzke národného uzla, 

vrátane sprostredkovania prístupov do testovacích rozhraní či umožnenie budovania 

infraštruktúry vo vládnom cloude, 

b) súhlasia so vzájomnou podporou ako aj prípadným zastupovaním SR v pracovných skupinách 

v orgánoch Európskej únie, ako aj národných pracovných skupinách a komisiách týkajúcich sa 

EBSI,  

c) vyjadrujú ochotu na rozšírenej spolupráci na popularizačných a edukatívnych aktivitách pre 

odbornú ako aj laickú verejnosť, či orgány verejnej moci.  

 

Článok II 

Forma spolupráce 

 

1. V súlade s Čl. I sa Strany memoranda budú usilovať o vytvorenie podmienok pre vzájomnú 

spoluprácu. 

2. Strany memoranda sa dohodli, že budú navzájom komunikovať a spolupracovať v oblastiach 

rozvoja, podpory účasti a prínosu slovenských zainteresovaných strán na Európskej infraštruktúre 

blockchainových služieb (EBSI). 

3. Strany memoranda sa dohodli, že budú spolupracovať na nových legislatívnych úpravách pri 

implementácií EBSI a vynaložia spoločné úsilie smerujúce k tomu, aby v navrhovaných 

legislatívnych úpravách boli zohľadnené legitímne pripomienky zúčastnených či dotknutých strán. 

4. Strany memoranda sa dohodli, že do 15 dní od jeho účinnosti vytvoria spoločnú pracovnú skupinu 

za účelom spolupráce v oblastiach predmetu tohto memoranda (ďalej aj ako „pracovná skupina“). 

 

Článok III 

Zabezpečenie spolupráce 

 

1. Pracovná skupina sa skladá zo zodpovedných zástupcov pre spoluprácu, gestora a koordinátora 

naplnenia predmetu memoranda. 

2. Gestorom a koordinátorom naplnenia predmetu memoranda je MIRRI SR. 

3. Zodpovedný zástupca pre spoluprácu za MIRRI SR je Michal Číž. 

4. Zodpovedný zástupca pre spoluprácu za Blockchain Slovakia o.z. je Lukáš Hatala. 

5. Pracovná skupina vyhodnotí plnenia memoranda najmenej 1-krát ročne, spravidla v poslednom 

kalendárnom štvrťroku. 

6. V prípade zmeny / rozšírenia v osobách gestora, koordinátora naplnenia predmetu memoranda 

alebo zodpovedných zástupcov pre spoluprácu sa Strany memoranda budú bezodkladne 

informovať písomne. 

 



Článok IV 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto memorandum sa uzatvára na obdobie dvoch rokov od jeho účinnosti a bude sa automaticky 

predlžovať na ďalšie dva roky, pokiaľ niektorá zo Strán memoranda neoznámi druhej strane svoje 

rozhodnutie od memoranda odstúpiť. Odstúpenie od memoranda nadobúda účinnosť jeho 

doručením v písomnej forme druhej Strane memoranda, a to najneskôr 30 dní pred dňom 

automatického predĺženia platnosti memoranda. Memorandum môže kedykoľvek zaniknúť aj 

vzájomnou písomnou dohodou Strán memoranda.   

2. Strany memoranda berú na vedomie, že jeho plnenie je závislé na ich vôli. Pri plnení memoranda 

sa uprednostňujú dohody a vzájomné rokovania. Ustanovenia memoranda nie sú vymáhateľné 

súdnou cestou, rozhodcovským konaním, ani inými prostriedkami.  

3. Žiadnej Strane memoranda, v súvislosti so spoluprácou na základe tohto memoranda, nevzniká 

nárok ani povinnosti akejkoľvek úhrady voči druhej Strane memoranda. Každá zo Strán memoranda 

znáša vlastné náklady spojene s realizáciou predmetu memoranda (napr. účasť na pracovných 

skupinách, workshopoch a iných stretnutiach v SR, alebo v zahraničí). 

4. Toto memorandum je vyhotovené v troch rovnopisoch, pričom MIRRI SR obdrží dva rovnopisy 

a Blockchain Slovakia o.z. obdrží jeden rovnopis. 

5. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania Stranami memoranda a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej Republiky. 

6. Memorandum je možné meniť a dopĺňať písomným číslovaným dodatkom prijatým a podpísaným 

Stranami memoranda. 

7. Konkretizácia ďalších práv a povinností Strán memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem 

spolupráce, môže byť obsahom písomných dohôd o predmetných formách spolupráce. 

8. Strany memoranda vyhlasujú, že toto memorandum uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 

a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.     

 

 

 

 

V Bratislave,  DD.MM.RRRR      V Bratislave,  DD.MM.RRRR 

 

 

 

__________________________________ 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a 

ministerka investícií, regionálneho  

rozvoja a informatizácie SR 

__________________________________ 

Blockchain Slovakia o.z. 

Marek Môcik, prezident 

 

 

 

 



 

 

 

 


