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      Memorandum o spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania 

(ďalej len „Memorandum“) 
uzatvorené podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „memorandum“) medzi týmito zmluvnými 

stranami: 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

Účastník č. 1:    Slovenská technická univerzita v Bratislave  

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Trnave  

(ďalej ako “MTF STU“)  

Zastúpenie:    prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan  

Sídlo:     Jána Bottu 25, 917 24 Trnava  

Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách, v znení neskorších predpisov, ako verejná vysoká škola  

IČO/DIČ:    00 397 687 / 2020845255  

IČ DPH:    SK2020845255  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu:    7000081412/8180  

a  

Účastník č. 2:   Národní klastrová asociace   

sídlo:    Studentská 6202/17,708 00 Ostrava - Poruba, Česká republika  

zapísaný v:   Registri Krajského soudu v Ostravě L 8358 

konajúci:   Ing. Jiří Herinek, prezident  

IČO:    26573776 

DIČ:    CZ26573776 

banka:    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

IBAN:    CZ60 2700 0000 0021 0778 7084 

SWIFT:    BACXCZPP 

(ďalej len „Hlavný cezhraničný partner“) 

a  

Účastník č. 3:  Slovenská obchodná a priemyselná komora    

sídlo: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, Slovenská republika  

zapísaný v: Registri partnerov verejného sektora číslo 11563 

konajúci: Ing. Martin Hrivík, generálny tajomník  

v zastúpení:                                Ing. Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK 

IČO: 30842654 

DIČ: 2020815236 

banka: Československá obchodná banka, a.s.  

IBAN:  SK94 7500 0000 0040 0442 3746 

SWIFT: CEKOSKBX 

poštová adresa : Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín  

(ďalej len „Partner“) 
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2. PREDMET A ÚČEL MEMORANDA 

2.1 Predmetom tohto Memoranda je úprava všeobecného rámca spolupráce v oblasti 

špecializovaného odborného vzdelávania, prípravy a celoživotného vzdelávania medzi účastníkmi 

memoranda.  

2.2 Účelom tohto Memoranda je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce účastníkov memoranda pri 

zabezpečovaní kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce v súlade s potrebami praxe. 

 

3. OBLASTI SPOLUPRÁCE 

3.1 Kooperácia v rámci riešenia projektu INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 „Vytvorenie strategických 

partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre 

s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu“ a dlhoročné 

skúsenosti jednotlivých partnerov tvoria základ ďalšej spolupráce a strategického partnerstva 

medzi účastníkmi memoranda. Účastníci memoranda deklarujú záujem spolupracovať najmä 

v nasledujúcich oblastiach: 

a) Spolupráca vysokých škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávania, zamestnávateľov, klastrov, 

štátnej a verejnej správy, ako aj nadácií, profesijných, odborných a záujmových združení pri 

príprave vzdelávacích programov, kurzov, školení, prednášok a seminárov celoživotného 

vzdelávania (ďalej len kurzov CŽV) za účelom propagácie a zatraktívnenia celoživotného 

vzdelávania a zvýšenia povedomia o nevyhnutnosti CŽV pre jednotlivca (zamestnanca), ako aj 

pre zamestnávateľa a rozvoj spoločnosti.  

b) Spolupráca inštitúcií pri príprave a podpore opatrení, ktoré budú viesť k zosúladeniu dopytu 

a ponuky vzdelávacích aktivít CŽV v nadväznosti na národné a európske stratégie vzdelávania 

a rozvoja, najmä národné Plány obnovy a Plán dvojitej transformácie EÚ.  

c) Spolupráca pri úprave obsahu existujúcich vzdelávacích programov a tvorbe obsahu nových 

vzdelávacích programov s ohľadom na potreby praxe, a to najmä v oblasti materiálového 

inžinierstva, zabezpečenie kvality produkcie, strojárskych technológií, automatizácie 

a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov, ako aj v oblasti digitalizácie 

a IT bezpečnosti.  

d) Spolupráca pri zvyšovaní a zefektívnení informovanosti o potrebách trhu práce 

a možnostiach, ktoré sú poskytované v rámci CŽV.  

e) Poradenstvo a spolupráca pri príprave právnych predpisov v oblasti celoživotného 

vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce, možností zriaďovateľov, škôl a ďalších 

vzdelávacích inštitúcií.  

f) Spolupráca pri rozvoji systému celoživotného vzdelávania a nastavení indikátorov 

zabezpečenia a zvyšovania kvality celoživotného vzdelávania.  

g) Rozvoj stratégie a podpory celoživotného vzdelávania s cieľom prehĺbenia povedomia 

zamestnancov a zamestnávateľov o potrebe zvyšovania kvalifikácie, ako nástroja na lepšie 

uplatnenie sa v konkurenčnom prostredí, na trhu práce a pri napĺňaní vlastných, ako aj 

spoločenských potrieb a záujmov. 
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3.2 Na účely rozvoja plánovaných aktivít a opatrení uvedených v tomto Memorande o spolupráci 

v oblasti celoživotného vzdelávania, účastníci memoranda vytvoria spoločnú pracovnú skupinu, 

pozostávajúcu zo zástupcov účastníkov, ktorá bude: 

a) koordinovať a realizovať aktivity Memoranda, 

b) zabezpečovať implementáciu Memoranda v súlade s jeho cieľmi. 

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Toto Memorandum je otvoreným zmluvným vzťahom s možnosťou pristúpenia aj iných subjektov, 

ktoré budú súhlasiť s jeho obsahom. 

4.2 Pristupovací proces koordinuje MTF STU. MTF STU všetkých účastníkov Memoranda oboznámi 

s každým novým záujemcom o pristúpenie k Memorandu. Účastníci Memoranda oznámia svoje 

stanovisko k pristúpeniu nového účastníka bez zbytočného odkladu. 

4.3 Každý účastník podpisom tohto Memoranda splnomocňuje MTF STU vykonaním všetkých 

nevyhnutných úkonov, smerujúcich k pristúpeniu ďalšieho účastníka, o. i. k podpisu dohody 

o pristúpení. 

4.4 Žiadnemu účastníkovi nevzniká nárok na finančné plnenie, súvisiace s podpisom tohto 

Memoranda, ako aj jeho aktivitami v rámci tohto Memoranda. 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Toto Memorandum nadobúda platnosť dňom 

jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

5.2 Každý účastník tohto Memoranda je oprávnený navrhnúť druhej zmluvnej strane zmenu alebo 

doplnenie tohto memoranda. Zmeny alebo doplnenia tohto Memoranda budú mať formu 

dodatku a musia byť písomne potvrdené všetkými zmluvnými stranami. Od Memoranda je možné 

kedykoľvek bez udania dôvodu písomne odstúpiť. 

5.3 Memorandum je vyhotovené v troch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník obdrží jeden 

exemplár. 

5.4 Vzťahy neupravené týmto Memorandom sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku 

Slovenskej republiky. 

5.5 Účastníci tohto Memoranda vyhlasujú, že si toto Memorandum prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

 

 

V Trnave, dňa: .................. V Ostrave, dňa: ..................         V Trenčíne, dňa: .................. 

 

 

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Ing. Jiří Herinek Ing. Martin Hrivík  
dekan MTF STU prezident generálny tajomník 


