
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
uzavreté medzi týmito stranami:

Centire s. r. o.

so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 
IČO: 36866857

v zastúpení Mgr. Renáta Kiselicová, konateľ 
(ďalej len „Centire")

a

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
so sídlom Mlynská dolina F1 

IČO: 00397865
v zastúpení prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., 

(ďalej len „FMFI UK")

Preambula

1. Uzatvorením tohto memoranda o spolupráci (ďalej len „Memorandum") 
strany preukazujú svoju slobodnú vôľu spolupracovať pri príprave 
Európskeho centra digitálnych inovácií (ECDI) v rámci programu 
Digitálna Európa na obdobie 2021-2027 (KOM/2018/434) v 
konečnom znení -2018/0227 (COD)

2. Memorandum je založené na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch 
vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti podpory digitalizácie 
hospodárstva a zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských malých a 
stredných podnikov.

3. Toto memorandum by malo vyústiť do partnerstva a zdieľania skúseností 
v predmete Memoranda medzi stranami.

4. Strany vyjadrujú svoju pripravenosť spoločne participovať na tvorbe 
a realizácii takých programov, projektov a aktivít, ktoré vyústia do 
zriadenia Európskeho centra digitálnych inovácií (ECDI) v 
Bratislave. Spolupráca strán na základe tohto Memoranda zohľadňuje ich 
vlastné možnosti a potenciál.

Rozsah spolupráce

1. Spolupráca pri príprave štúdie uskutočniteľnosti ECDI, v ktorej budú 
uvedené možnosti služieb, infraštruktúry, ako aj organizačné, 
technické, personálne a finančné náležitosti budúceho ECDI. V rámci 
prípravy štúdie uskutočniteľnosti sa strany zaväzujú k porozumeniu 
a spolupráci pri definovaní obsahov programov ECDI.

2. Centire sa zaväzuje:
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o k poskytnutiu priestorov a technického vybavenia pre ECDI 
v rozsahu potrebnom pre realizáciu aktivít centra v kompetencii 
Centire. Pôjde o priestory na administratívny chod ECDI, 
organizovanie seminárov, školení a podobných aktivít. Priestory 
sa nachádzajú v sídle spoločnosti v Bratislave a v Nitre,

o k poskytnutiu odborných kapacít pre ECDI v rozsahu potrebnom 
pre realizáciu aktivít v kompetencii Centire, najmä konzultácie, 
školenia, odborné poradenstvo.

3. FMFI UK sa zaväzuje:
o k poskytnutiu priestorov a technického vybavenia pre ECDI 

v rozsahu potrebnom pre realizáciu aktivít centra v kompetencii 
FMFI UK. Pôjde o priestory na organizovanie seminárov, školení 
a podobných aktivít. Priestory sa nachádzajú v Bratislave,

o k poskytnutiu odborných kapacít pre ECDI v rozsahu potrebnom 
pre realizáciu aktivít v kompetencii FMFI UK, najmä konzultácie, 
školenia, odborné poradenstvo.

4. Strany sa budú podieľať na príprave projektového zámeru a následne 
na príprave a predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v zmysle podmienok stanovených príslušnou riadiacou dokumentáciou.

5. Strany sa zaväzujú:
- k plneniu podmienok a úloh, ktoré budú smerovať k vytvoreniu ECDI 

v Bratislave,
- k spoločnej realizácii programov ECDI,

6. Realizácia foriem spolupráce sa bude uskutočňovať na zásadách 
dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky a vnútorných predpisov strán.

7. FMFI UK poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce z tohto 
Memoranda prof. Ing. Igora Farkaša, Dr..

8. Centire s.r.o. poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce 
z tohto Memoranda Mgr. Tamása Szókeho.

Ostatné dojednania

1. Predmetom tohto Memoranda nie sú majetkové ani nemajetkové nároky 
vyplývajúce z práva duševného vlastníctva alebo know-how strán. 
Predmetom Memoranda nie sú zároveň ani iné nároky vyplývajúce z 
vlastných zmluvných vzťahov strán. Práva k výsledkom dosiahnutým 
v rámci spolupráce sa budú riešiť osobitnými zmluvami.

2. Žiadna zo strán si nemôže vynucovať plnenie od druhej strany na základe 
tohto Memoranda, najmä ak obsah takéhoto plnenia podlieha predmetu 
obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti na základe zmlúv s tretími 
stranami.

3. Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto Memoranda sa každá 
strana zaväzuje poskytnúť ostatným stranám dostatočnú súčinnosť 
nevyhnutnú na riadne plnenie tejto spolupráce - jedná sa najmä o riadnu 
obojstrannú komunikácii pri poskytovaní informácií.

4. Toto Memorandum nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti strán, 
vyplývajúce z dohôd s tretími stranami.
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5. Strany za zaväzujú, že neposkytnú, ani nezneužijú žiadne informácie, ktoré 
sa dozvedeli počas trvania spolupráce na základe tohto Memoranda. Na 
tieto informácie sa vzťahuje režim utajenia dôverných informácií.

6. Pred začatím rokovaní o možnej zmluvnej spolupráci medzi stranami sa 
strany zaväzujú uzavrieť dohodu o mlčanlivosti o dôverných informáciách, 
ktorá bude bližšie špecifikovať ochranu dôverných informácií medzi 
stranami pre nasledujúcu spoluprácu.

Záverečné ustanovenia

1. Spolupráca zúčastnených strán bude trvať po dobu prípravy, 
implementácie a doby udržateľnosti projektu ECDI Bratislava, predbežne 
do roku 2027. Následne zúčastnené strany prehodnotia spoločné výsledky 
a ďalšie možnosti spolupráce.

2. Toto Memorandum sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo 
strán obdrží jeden rovnopis.

3. Strany Memoranda môžu po vzájomnej dohode rozšíriť alebo zúžiť rozsah 
uskutočňovanej spolupráce dohodnutý v tomto Memorande. Ustanovenia 
tohto Memoranda možno meniť alebo dopĺňať iba po vzájomnej dohode 
strán v podobe písomných dodatkov podpísaných stranami.

4. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania 
oprávnenými zástupcami strán.

5. Strany Memoránd^ vyhlasujú, že si Memorandum riadne a dôsledne 
prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a 
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Memoranda a na 
znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Mgr. Renáta Kiselicová 
Konateľ
Centire s.r.o.

prof. RNDr. Dahľel Sevčovič, DrSc.
Dekan
FMFI UK
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