
uzatvorené medzi: 

MEMORANDUM 

o spolupráci 

(ďalej len „memorandum") 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Sídlo: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 

IČO: 00699021 

DIČ: 2020879344 

zastúpené: Ingrid Brocková, štátna tajomníčka 

( ďalej len „MZVEZ SR") 

a 

Slovenskou akadémiou vied 

Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 

IČO: OOO 378 69 

štatutárny orgán: Pavol Šajgalík, predseda 

( ďalej len „SA V") 

(MZVEZ SR a SAV, ďalej spoločne len „strany") 

Preambula 

Uvedomujúc si význam vedy a yýskumu ako jedného z efektívnych nástrojov rozvíjania 
medzinárodnej spolupráce, zdôrazňujúc potenciál vedy a výskumu prispievať k posilneniu 
dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí sa strany dohodli na nasledovnom: 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Strany vyhlasujú, že posilnia vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a prezentácie 
Slovenskej republiky v zahraničí. Strany sú si vedomé, že veda a výskum prispievajú 
k zvyšovaniu vzdelanosti a rozvoju spoločenských hodnôt, že popularizácia výsledkov vedy 
a výskumu zároveň zvyšuje aj záujem verejnosti. 
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2. Strany deklarujú, že prehlbovanie spolupráce reflektuje požiadavky praxe a je založené na 
angažovanosti a vzájomnom vytváraní vhodných podmienok pre realizáciu aktivít uvedených 
v článku 2. 

Článok 2 

Vymedzenie foriem spolupráce 

l. MZVEZ SR má v rámci spolupráce záujem: 

a) v rámci svojich dostupných kapacít sprostredkúvať cez svoje zastupiteľské úrady 
Slovenskej republiky v zahran4čí kontakty medzi jednotlivými ústavmi SA V 
a zahraničnými vedeckými a grantovými inštitúciami, 

b) poskytovať súčinnosť v rámci svojich dostupných kapacít pri vytváraní spoločných 
výstav zameraných na prezentáciu Slovenskej republiky, jej úspechov v oblasti vedy 
a výskumu, 

c) poskytovať školenia diplomatického protokolu pre pracovníkov Úradu SAV ako aj pre 
riadiacich pracovníkov jednotlivých ústavov SA V, 

d) v rámci svojich dostupných kapacít popularizovať úspechy slovenskej vedy 

a výskumu, a to formou ich propagácie na sociálnych sieťach MZVEZ SR alebo na 
akciách MZVEZ SR spojených s prezentáciou Slovenskej republiky v zahraničí. 

2. SA V má v rámci spolupráce záujem: 

a) pravidelne informovať MZVEZ SR a relevantné zastupiteľské úrady Slovenskej 
republiky o aktivitách SA V, 

b) poskytovať súčinnosť pri organizácií tzv. inovačných dní, ktoré organizuje MZVEZ 
SR pre veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike, 

c) pri všetkých podujatiach, na ktorých sa spolupodieľa MZVEZ SR, uvádzať logotyp 

MZVEZ SR v príslušnej jazykovej mutácii, ako aj značku Slovensko, a to v zmysle 
udelenej sublicencie, 

d) poskytovať konzultácie pri príprave odborných vystúpení zástupcov MZVEZ SR 
v zahraničí s dôrazom na• oblasť vedy a výskumu, ako aj pri príprave návštev 

zahraničných predstaviteľov v Slovenskej republike v oblasti vedeckej spolupráce, 

e) poskytovať vhodné komunikačné podklady, publikácie, brožúry a iné materiály na 
prezentačné aktivity zastupiteľských úradov Slovenskej republiky. 
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3. Strany majú záujem: 

a) spolupracovať v procese prípravy memoránd o spolupráci s vedeckými inštitúciami 
v zahraničí, a to cez zastupiteľské úrady Slovenskej republiky, ktoré sprostredkujú 
kontakt so zahraničnou vedeckou obcou, 

b) spoločne sa zasadzovať za osvetu odbornej verejnej mienky založenej na vedeckých 
poznatkoch, odbornými vystúpeniami a stanoviskami predstaviteľmi strán 
zamedzovať šíreniu hoaxov v spoločnosti , 

c) spolupracovať pri tvorbe politologických, bezpečnostných, ekonomických a iných 
analýz, 

d) zúčastňovať sa na spoločných 9dborných prednáškach, školeniach a konferenciách 
v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov, 

e) vzájomne koordinovať a vymieňať si informácie pri príprave návštev delegácií zo 
zahraničia so zastúpením vedecko - výskumných inštitúcií a vedúcich predstaviteľov 
z oblasti vedy a výskumu s cieľom dosiahnutia synergického. efektu pri rozvíjaní 
spolupráce medzi Slovenskou republikou a zahraničnými partnermi. 

4. Strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o všetkých: 
a) skutočnostiach dôležitých pre plnenia vymedzené v jednotlivých formách 

spolupráce v memorande, 
b) prekážkach, ktoré by akokoľvek bránili v spolupráci strán. 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Memorandum vyjadruje porozumenie, vôľu predpokladanej spolupráce v 
zmysle článku 2 memoranda. Strany môžu dojednať podrobnejšie podmienky 
spolupráce vo vykonávacích protokoloch k memorandu, v rámci ktorých strany bližšie 
vymedzia súčinnosť, zodpovednosť a kompetencie oboch strán. Za MZVEZ SR je 
oprávnený dojednávať obsahové náležitosti vykonávacieho protokolu a podpísať 

vykonávací protokol zástupca MZVEZ SR poverený štatutárnym orgánom MZVEZ 
SR. Za SA V je oprávnený podpísať vykonávací protokol podpredseda pre zahraničné 
styky SAV. 

2. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Memorandum nadobúda platnosť 

a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami. Strany môžu memorandum vypovedať 
písomnou formou, aj bez uvedenia dôvodu. Jeho platnosť sa skončí po uplynutí 
jedného mesiaca od dňa doručenia výpovede druhej strane. 

3. Memorandum je možné po vzájomnej dohode strán meniť a dopÍňať formou 
písomných očíslovaných dodatkov. 

4. Stranám nevznikajú prijatím memoranda žiadne finančné ani iné majetkové záväzky. 
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5. Memorandum je vyhotovené v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 
po jednom ( 1) z nich. 

6. Strany vyhlasujú, že si memorandum riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave dňa ... l:.?.!1.1/2.P.7-::.1 

Ingrid Brocková 
štátna tajomníčka 

Min isterstva zahran ičných vecí 
a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky 
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V Bratislave dňa ... ~?../1.1../2-.0..?.1. .......... 

Pavol Šajgalík 
predseda 

Slovenskej akadémie vied 




