MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
uzavreté v súlade s ustanovením § 1 ods. 4 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len
„Memorandum“)
medzi
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4
IČO: 00 397 687, DIČ: 2020845255
v zastúpení: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan
(ďalej len „Fakulta“)
a
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Ulica Kollárova 543/8 91702 Trnava
IČO: 42156424, DIČ: 2022736287
v zastúpení: Ing. Pavel Karel, generálny riaditeľ
(ďalej len „NASES“, spoločne aj ako „strany Memoranda“)
PREAMBULA
Fakulta informatiky a informačných technológií je fakulta verejnej vysokej školy, ktorej poslaním, ako
najvyššieho článku vzdelávacej sústavy, vrcholného centra vzdelanosti, nezávislého poznania a tvorivej
činnosti je uskutočňovať vzdelávanie, výskumnú a vývojovú alebo inú tvorivú činnosť.
Uskutočňovaním výskumnej, vývojovej alebo ďalšej tvorivej činnosti tak Fakulta plní nezastupiteľnú
úlohu vo vedeckom, kultúrnom, sociálnom a ekonomickom rozvoji spoločnosti.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je štátna príspevková organizácia Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) podľa § 21
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Základným poslaním je vo verejnom záujme plnenie odborných
úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí
a služieb pre MIRRI.
Uvedomujúc si nezastupiteľný význam vedy, vzdelávania a ich prepojenia s praxou a stavovskými
profesijnými organizáciami, zapájajúc ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy strany
Memoranda deklarujú svojimi podpismi obojstranný záujem o prehĺbenie vzťahov medzi NASES
a Fakultou za účelom zapojenia sa do spoločných aktivít, vývojových a inovatívnych úloh v oblastiach
uvedených v článku I Memoranda.
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Článok I
Oblasti spolupráce
1. Strany Memoranda vyhlasujú, že si budú vzájomne súčinné a z pozície obidvoch organizácií budú
prehlbovať vzájomnú spoluprácu predovšetkým v oblastiach:
a. aplikovaného výskumu v oblasti behaviorálnych vied a aplikácie výsledkov výskumu do
praxe za účelom zlepšenia a podpory verejnej politiky a verejných služieb počas ich celého
životného cyklu,
b. aplikovaného výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti so zameraním na výskum IKT
s cieľom posilniť ochranu, odolnosť a udržateľnosť kritickej a civilnej infraštruktúry,
a vývoj nových produktov, prostriedkov a služieb, ktoré budú systematicky napomáhať
danému cieľu,
c. aplikovaného výskumu v oblasti informačných technológií a procesov určených na ochranu
systémov, sietí, aplikácii, účtov a údajov pred kybernetickými útokmi, vytvorenia testovacej
platformy kybernetických hrozieb, monitorovanie kybernetických hrozieb v kybernetickom
priestore, vrátane možnej ochrany v rámci pretrvávajúcich pokročilých hrozieb, vývoj a
testovanie inovatívnych metód odhaľovania kybernetických hrozieb a manažment
senzitívnych dát,
d. aplikovaného výskumu v oblasti vedy a výskumu kybernetických bezpečnostných
incidentov a odstraňovaním ich následkov, prevencii incidentov,
e. spolupráca pri budovaní a rozširovaní poznania vo vybraných oblastiach informačnej
bezpečnosti,
f.

aplikovaného výskumu v oblastiach informačného manažmentu, digitálnej spolupráce,
forenznej analýzy digitálnych stôp, nasadzovania nových technológií, ochrany osobných
údajov a transparentného rozhodovania,

g. prípravy akreditácie študijných programov a vzdelávacích aktivít v oblasti kybernetickej
bezpečnosti, forenznej analýzy digitálnych stôp a informačného manažmentu,
h. vzdelávania, zvyšovania povedomia a zvyšovania úrovne digitálnej gramotnosti v oblasti
kybernetickej a informačnej bezpečnosti a ochrany informácií.
2. Strany memoranda chcú praktickými aktivitami podporovať rast úrovne a kvality vzdelávania
študentskej populácie, s dôrazom na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu so
zvýšením požiadaviek na adaptabilitu a odbornú zdatnosť ľudí a ich uplatniteľnosť. Rozvoj
vedomostnej spoločnosti ako celku a záväzky prijaté Slovenskou republikou v rámci EÚ podnecujú
strany Memoranda k vytvoreniu zodpovedajúcej platformy spolupráce v oblasti výskumu a vývoja
so snahou o zvyšovanie ekonomických a spoločenských prínosov pre Slovenskú republiku.
3. V rámci upevňovania a podpory spolupráce si budú strany Memoranda vzájomne poskytovať
odborné dáta, informácie, prístupy k novým poznatkom a systémom ako aj konzultácie, diskusie
a vytvoria podmienky na prípravu študentov pre trh práce, predovšetkým formou možností
krátkodobých stáží študentov Fakulty v NASES. NASES bude v zodpovedajúcej miere využívať
odborné poznatky vedeckých a pedagogických odborníkov Fakulty a bude ich prizývať do
pracovných skupín pri tvorbe strategických materiálov, smerníc, projektových plánov a iných
dokumentov, ktoré sa vzťahujú na témy týkajúce sa oblastí spolupráce. Fakulta sa v závislosti od jej
odborných kapacít bude podieľať na príprave podkladov, materiálov a analýz k témam z uvedených
oblastí spolupráce.
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4. Za účelom aktívnej spolupráce a plnenia Memoranda NASES určuje kontaktné osoby:

5.



Ing. Martin Sulík, zástupca generálneho riaditeľa
e-mail: martin.sulik@nases.gov.sk a



Mgr. Ing. Andrej Ralbovský,
e-mail: andrej.ralbovsky@nases.gov.sk

Za účelom aktívnej spolupráce a plnenia Memoranda Fakulta určuje kontaktné osoby:


prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., poradca dekena, riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania email: pavel.cicak@stuba.sk



Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
e-mail: pavol.helebrandt@stuba.sk
Článok II
Spôsob vzájomnej spolupráce

1. Strany Memoranda sa dohodli, že sa budú spoločne usilovať o vytvorenie podmienok na
vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní jednotlivých oblastí spolupráce.
2. Memorandum je prejavom záujmu strán Memoranda angažovať sa v oblasti vzájomnej
spolupráce a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní, konzultáciách, ako aj pri tvorbe materiálov a analýz
a ostatných aktivít v rámci oblastí spolupráce, pričom z memoranda nevyplýva žiadna právna
záväznosť.
3. Konkrétne projekty a aktivity súvisiace s oblasťami spolupráce budú obsahom osobitných
dojednaní v súlade správnymi predpismi medzi stranami Memoranda.
Článok III
Dôvernosť údajov
1. Závery alebo výsledky spolupráce na základe Memoranda budú oboma stranami považované za
dôverné a strany Memoranda sa dohodli, že budú o týchto skutočnostiach zachovávať
mlčanlivosť. Strany Memoranda sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak si pri
vzájomnej spolupráci poskytnú iné informácie označené ako dôverné, a to tak, že strana
Memoranda, ktorej sa tieto informácie poskytli, ich nesmie prezradiť tretej osobe a ani ich
použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
2. Pokiaľ by niektorá strana Memoranda mala v úmysle postúpiť výsledky spolupráce na základe
Memoranda tretej strane, musí si na tento účel k tomu vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas
druhej strany Memoranda.
3. Závery a výsledky spolupráce dosiahnuté na základe Memoranda môžu byť zverejnené len
s písomným súhlasom oboch strán Memoranda.
4. Strany Memoranda sa dohodli, že budú zachovávať záväzok mlčanlivosti a ochrany dôverných
informácií aj po ukončení platnosti memoranda.
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5. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie dôverných informácií oprávnenému
subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej z platných právnych predpisov alebo na základe
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci.
6. Každá Zmluvná strana môže robiť verejné aj neverejné oznámenia ohľadom zapojenia sa do
spolupráce a označenie Zmluvných strán za partnera projektov týkajúceho sa oblastí spolupráce
v zmysle tohto Memoranda, a to ako formou tlačených, televíznych, rozhlasových alebo online
médií. Logo oboch Zmluvných strán môže byť použité a vyobrazené v súvislosti s informovaní
o konkrétnom projekte resp. tomto Memorande.
Článok IV
Platnosť Memoranda a jeho ukončenie
1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom zúčastnených strán
Memoranda. Memorandum nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia
Memoranda v Centrálnom registri zmlúv. Strany Memoranda súhlasia so zverejnením celého
obsahu Memoranda v jeho úplnom znení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Memorandum je možné ukončiť:
a. Vzájomnou písomnou dohodou strán Memoranda.
b. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán Memoranda, a to bez uvedenia dôvodu,
pričom Strany memoranda sa dohodli, že výpovedná doba je dvojmesačná a začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej strane Memoranda. Platnosť akýchkoľvek zmluvných
vzťahov, ktoré vznikli na základe Memoranda, zostáva výpoveďou Memoranda
nedotknutá.
Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená druhej strane Memoranda na
adresu jej sídla. V prípade, ak si strana Memoranda výpoveď Memoranda z akéhokoľvek
dôvodu neprevezme, písomnosť sa považuje za doručenú dňom, kedy bolo jej prijatie odopreté
a v ostatných prípadoch, ak nemožno doručiť zásielku na adresu sídla strany Memoranda,
považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa o tom
adresát nedozvedel.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Strany Memoranda berú na vedomie, že jeho plnenie je závislé na ich vôli. Pri plnení
Memoranda sa uprednostňujú dohody a vzájomné rokovanie strán Memoranda. Ustanovenia
Memoranda nie sú právne záväzné, nie sú vymáhateľné súdnou cestou, rozhodcovským
konaním, ani inými prostriedkami.
2. Žiadnej strane Memoranda, v súvislosti so spoluprácou na základe tohto Memoranda nevzniká
nárok ani povinnosť akejkoľvek úhrady voči druhej strane Memoranda. Každá zo strán
Memoranda znáša vlastné náklady spojené s realizáciou oblastí Memoranda, napríklad účasť na
pracovných skupinách, workshopoch a stretnutiach a ďalšie.
3. Memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomným a číslovaným dodatkom odsúhlaseným
oboma stranami Memoranda.
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4. Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, z ktorých NASES obdrží dve vyhotovenia
a Fakulta obdrží dve vyhotovenia.
5. Strany Memoranda vyhlasujú, že Memorandum uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie
na základe nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli a nemajú
proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 20.07.2022

V Bratislave, dňa 20.07.2022

Za Fakultu:

Za NASES:

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Ing. Pavel Karel

dekan

generálny riaditeľ
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