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Memorandum o vzájomnej spolupráci 

v podpore vzdelávania tradičných remesiel a spoznávania kultúrneho dedičstva 

Zmluvné strany 

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení 
sídlo:    Letná 9, 042 00 Košice 
v zastúpení:   doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., dekan fakulty 
IČO:   00397610 
Bankové spojenie:   
IBAN:    
Organizačný útvar:  Katedra dizajnu 
(ďalej len „Škola“) 
 
A 
 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
sídlo:    Obchodná 64, 816 11 Bratislava 
v zastúpení:   Mgr. Vladimír Kovár, poverený zastupovaním štatutárneho orgánu  ÚĽUV 
IČO:   00 164 429 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IBAN:    SK97 8180 0000 0070 0024 2343  
právna forma:                štátna príspevková organizácia pôsobiaca na základe zákona SNR č. 4/1958 Zb. 

o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách v znení neskorších predpisov 

Organizačný útvar:  Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice 
(ďalej len „Organizácia“) 
 
uzavreli toto Memorandum o vzájomnej spolupráci (ďalej len „Memorandum“): 

Účel tohto Memoranda 

Účelom tohto Memoranda je upraviť vzájomnú spoluprácu medzi Školou a Organizáciou a vymedziť 
oblasti a zásady dlhodobej spolupráce v danej oblasti. 

Ciele a oblasti spolupráce 

1. Cieľom spolupráce je zosilnenie záujmu študentov o vzdelávanie v tradičných remeslách, zosilnenie 
záujmu študentov o spoznávanie kultúrneho dedičstva, zosilnenie záujmu študentov o prepojenie 
tradičných remesiel so súčasným dizajnom, rozšírenie kompetencií pedagógov a skvalitnenie 
vyučovania v odborných predmetoch, priblíženie vyučovacieho procesu potrebám trhu. 

2. Účastníci memoranda sa zaväzujú realizovať navzájom tieto činnosti: 

Škola bude: 

• pripravovať a realizovať aktivity v spolupráci s UĽUV, 
• získavať spätné väzby od študentov, pedagógov a zástupcov UĽUV (dotazníky a ankety), 
• uplatňovať nové formy a metódy výuky v súlade s vývojom inovácií, počas spoločných aktivít, 
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• vyhodnocovať výsledky spolupráce a prezentovať ich pedagógom, študentom a pracovníkom 
UĽUV, 

• uverejňovať logo Organizácie ako partnera na propagačných materiáloch, ktoré sa týkajú 
spoločných aktivít, 

• vykonávať evalváciu realizovaných aktivít. 
•  

Organizácia bude: 

• pripravovať a realizovať aktivity, výstavy, workshopy alebo prednášky v spolupráci s Katedrou 
dizajnu FU TUKE, 

• realizovať odborné semináre študentov a pedagógov na témy tradičných a nových 
technológií, nových výrobkov a metód práce, 

• pripravovať   a realizovať exkurzie, workshopy pre žiakov a pedagógov na vybranom 
pracovisku UĽUV,  

• umožní študentom aktívne navštevovať knižnicu UĽUV. 

3. Účastníci Memoranda sa ďalej môžu dohodnúť na rozvoji aktivít smerujúcich nad rámec tohto 
Memoranda, napr. na spoločných účastiach na veľtrhoch, konferenciách, dňoch otvorených dverí, na 
burzách. 

4. Spoločné záväzky: 

• prispievať spoločnými aktivitami a koordináciou svojich činností k rastu povedomia 
o vzdelávaní v tradičných remeslách, 

• posilňovať vzájomnú mediálnu podporu pri presadzovaní spoločných záujmov oboch 
zmluvných strán, 

• stretávať sa na konzultáciách a vyhodnocovať spoluprácu podľa tohto Memoranda za účasti 
zástupcov oboch strán, 

• pozývať druhú zmluvnú stranu k účasti na akciách typu konferencií, seminárov alebo 
workshopov, ktorých téma sa vzťahuje k účelu spolupráce, 

• v prípade spoločnej aktivity informovať druhú stranu včas a dohodnúť konkrétne podmienky 
spolupráce. 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Účastníci Memoranda sú povinní zdržiavať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo 
sťažiť dosiahnutie účelu tohto Memoranda a sú povinní jednať spôsobom, ktorý nenarušuje 
funkčnosť a neohrozuje Memorandum. 

2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých zmenách, ktoré u nich nastali alebo 
zmenách súvisiacich s činnosťami, ktoré sa realizujú podľa tohto Memoranda a to bez zbytočného 
odkladu. 

3. Zmluvné strany sú povinné jednať eticky, korektne, transparentne a v súlade s dobrými mravmi. 

4. Kontaktnými osobami pre realizáciu záväzkov k spolupráci vyplývajúcich z tohto Memoranda sú: 
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• na strane Školy: prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., vedúci Katedry dizajnu FU TUKE 
• na strane Organizácie: Ing. Júlia Jeleňová, riaditeľka Regionálneho centra remesiel UĽUV 

Košice 

5. Kontaktné osoby rozpracovávajú, sledujú a organizujú plnenie úloh dohodnutých v plánoch 
spolupráce pre stanovené obdobie. 

6. Stranám nevyplývajú z tohto memoranda žiadne vzájomné finančné záväzky. 

Ostatné ustanovenia 

1. Toto Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia webovom sídle Školy. Memorandum sa uzatvára na dobu 
neurčitú. Ktorákoľvek strana je oprávnená Memorandum vypovedať bez uvedenia dôvodu 
s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

2.Zemny a dodatky k tomuto Memorandu je možné uzavrieť len písomnou formou po dohode oboch 
zmluvných strán. 

3. Ostatné práva a povinnosti týmto memorandom neupravené sa riadia platnými predpismi 
Slovenskej republiky. 

4. Toto Memorandum  je vyhotovené v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve 
vyhotovenia. 

 

V Košiciach ............................................. 

 

Za Školu:     Za Organizáciu: 

 

.......................................................  ................................................................ 
Doc. Ing. Ján Kanócz, CSC.    Mgr. Vladimír Kovár 
dekan FU TUKE     poverený zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV 
 

 

 

 

 


