
MEMORANDUM O POROZUMENÍ

TOTO MEMORANDUM O POROZUMENÍ (ďalej len „MOU“) je vyhotovené a uzatvorené

MEDZI:

Tachyum s.r.o., sídlom Karadžičova 7609/14, 821 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 
51780747, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 
129461/ B, zastúpená Radoslavom Danilákom, konateľom (ďalej len „spoločnosť Tachyum“)

a

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, so sídlom Ventúrska 3, 813 01 Bratislava, IČO: 
00397431, zastúpená doc. Máriou Heinzovou, rektorkou (ďalej len „VŠMU“)

(ďalej spoločnosť Tachyum, resp. VŠMU jednotlivo ako „zmluvná strana“, a spoločne spoločnosť 
Tachyum a VŠMU ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Toto MOU je vyjadrením spoločného zámeru zmluvných strán vzájomne spolupracovať v oblasti 
vedeckých, umeleckých a výskumných aktivít. MOU medzi zmluvnými stranami nevytvára 
právne povinnosti. MOU obsahuje základné ustanovenia, ktoré budú použité v budúcej dohode 
o spolupráci medzi zmluvnými stranami.

CIEĽ SPOLUPRÁCE

I. Spoločnou ambíciou zmluvných strán je zaoberať sa otvorenou platformou v oblasti 
superpočítačov, vedeckých, umeleckých a výskumných aktivít v oblasti veľkých dát a umelej 
inteligencie (AI), hľadania vzťahu výtvarnej estetiky audiovizuálnych diel k veľkému 
počítačovému výkonu, ktorý je primáme založený na podporu vytvárania a zlepšovania 
inovácií v príslušných odvetviach a na účasti na spolupráci s ostatnými lídrami v týchto 
oblastiach.



II. VŠMU má ambíciu v priestore AI pripraviť príspevky, ktoré môžu spoluvytvárať svetové 
trendy uplatňovania umenia pomocou najvýkonnejších súčasných počítačových výpočtových 
možností.

III. Na základe dosiahnutých výsledkov spolupráce zmluvných strán bude možné publikovať 
najvýznamnejšie výsledky spoločného výskumu v svetových karentovaných časopisoch.

IV. Zmluvné strany sa zúčastnia na legislatívnych procesoch pri vydávaní všeobecne záväzných 
právnych alebo etických predpisov na úrovni Európskej únie, ako aj na národnej úrovni.

V. VŠMU využívajúc získané poznatky zo spoločných aktivít môže byť otvorená pre európske 
grantové aj mimograntové univerzitné spolupráce rôznych programov Európskej únie.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

Zmluvné strany majú záujem vzájomne spolupracovať v oblasti:
• podpory vzdelávania mladej generácie vedcov a umelcov vytváraním spoločne získaných 

umelecko-vedeckých poznatkov výskumom superpočítačov, veľkých dát a umelej 
inteligencie v audiovizuálnom umení - študenti a vysokoškolskí učitelia VŠMU môžu 
pracovať s najnovšími technológiami na svete;

• aktívnej podpory výskumu a vývoja v oblasti superpočítačov, veľkých dát a umelej 
inteligencie v oblasti audiovizuálneho umenia - zabezpečenie ponuky umelecko- 
estetických postupov známych z audiovizuálneho priestoru pre rozširovanie možností 
uplatnenia superpočítačov v audiovizuálnom umení;

• pomoci pri vytváraní stratégií a smerov v oblasti superpočítačov, veľkých dát a umelej 
inteligencie v audiovizuálnom umení - aktívne zapájanie sa do rozvoja podnikania a do 
spoluprác v komerčnom priestore;

• aktívneho publikovania spoločne dosiahnutých výsledkov v karentovaných časopisoch, na 
rôznych podujatiach a konferenciách;

• aktívneho podieľania sa na šírení audiovizuálnych umeleckých možností využitia pri 
výstavbe superpočítačových centier na Slovensku;

• identifikácie možných príležitostí v oblasti umeleckého výskumu a vývoja - prevzatie 
vedúcej úlohy v audiovizuálnom umeleckom prostredí na Slovensku;

• možnej účasti študentov VŠMU na výmennom programe s Tachyum v USA.

RIEŠENIE SPOROV

I. Ak dôjde k sporu alebo nezhode medzi zmluvnými stranami z tohto MOU alebo v 
súvislosti s ním, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže druhej zmluvnej strane dať 
písomné oznámenie s uvedením sporu alebo nezhody.

II. Do 60 dní od dátumu písomného oznámenia sa musí osoba, ktorá štatutárnym orgánom 
každej zmluvnej strany, stretnúť a viesť rokovania v dobrej viere a bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia, s cieľom vyriešiť spor alebo nezhodu.



ZMENY MOU

L Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene ktoréhokoľvek bodu tohto MOU.
II. Takéto zmeny a dodatky vo forme očíslovaných zmien a dodatkov nadobudnú platnosť dňom 

ich podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a nadobudnú účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

REKLAMA A OZNÁMENIA

Pokiaľ to nevyžaduje zákon, nesmie zmluvná strana, bez predchádzajúceho oznámenia, urobiť ani 
povoliť oznámenie, obežník alebo iné zverejnenie vrátane propagačných materiálov ako sú 
informačné vestm'ky, brožúry, letáky alebo výročné správy odkazujúce na obsah alebo predmet 
tohto MOU bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

DÔVERNOSŤ

I. Toto MOU neposkytuje žiadnej zo zmluvných strán akékoľvek právo na použitie duševného 
vlastníctva, okrem iného a vrátane patentov, autorských práv, práv na používanie ochranných 
známok alebo obchodných mien druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany môžu použiť 
výsledky vzájomnej spolupráce podľa tohto MOU iba s písomným súhlasom druhej zmluvnej 
strany za predpokladu, že implementačné dohody uzatvorené pre jednotlivé projekty môžu 
podrobnejšie upravovať podmienky použitia spoločných výsledkov jednotlivých projektov.

II. Na účely výmeny dôverných informácií v rámci implementácie tohto memoranda o 
porozumení a ďalších implementačných dohôd zmluvné strany uzavrú dodatočnú dohodu o 
mlčanlivosti, ktorá ďalej stanoví ochranný režim a podmienky, za ktorých si môžu zmluvné 
strany vymieňať dôverné informácie.

TRVANIE MOU

I. Toto MOU nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

II. Memorandum o porozumení zostáva v platnosti až do ukončenia jednou zo zmluvných strán 
písomným oznámením druhej zmluvnej strane s jednomesačnou výpovednou lehotou.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

I. Toto MOU nevytvára záväznú dohodu medzi zmluvnými stranami a nebude vymožiteľné.
II. Konkrétne podrobnosti o akejkoľvek činnosti alebo projekte v rámci tohto MOU budú uvedené

v samostatnej dohode. Vymožiteľná bude iba budúca dohoda, ktorá bude riadne uzatvorená 
medzi zmluvnými stranami.



III. Realizácia čiastkových projektov v oblastiach spolupráce je podmienená uzavretím 
samostatných dohôd, na ktorých sa zmluvné strany spoločne dohodnú v súlade s týmto MOU 
a v súlade s platnými právnymi predpismi.

IV. Každá implementačná dohoda pripravená v súlade s oblasťami tohto MOU bude obsahovať 
definíciu konkrétnych práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu. Jednotlivé 
implementačné dohody zohľadnia postavenie zmluvných strán, najmä verejný charakter 
dohody. Aby sa zabránilo pochybnostiam, žiadna zo strán nie je povinná uzatvárať 
implementačné dohody v súlade s MOU.

V. dňa: V dňa:

Za spoločnosť Tachyum: Za VŠMU:

Radoslav Danilák 
konateľ

doc. Mária Heinzová, ArtD. 
rektorka


