
 

Memorandum o porozumení 

 

medzi 

 

Ekonomickou univerzitou v Bratislave 

 

a 

 

 

............................................................. 

 

 

Úvodné ustanovenia 
 

 

Toto memorandum o porozumení má za cieľ vymedziť všeobecný rámec spolupráce 

medzi jeho zmluvnými stranami v oblasti vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít, 

podporovať mobilitu študentov a učiteľov a spoluprácu v oblasti spoločensky prospešných 

aktivít v rozsahu a spôsobom stanoveným v tomto memorande. 

 

Vzhľadom na záujem zmluvných strán o rozšírenie ich medzinárodnej spolupráce 

a napĺňanie spoločných cieľov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a v nadväznosti na ich 

skoršie deklarovaný záujem o vzájomnú spoluprácu a súčinnosť 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská republika 

 

V zastúpení:  

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektorom 

 

a 

 

................................................................. 

Adresa: ............................................................ 

 

V zastúpení: .............................................. 

 

 

(ďalej len „zmluvné strany“) prijali toto memorandum na báze dobrovoľnosti a na princípe 

vzájomného prospechu a podpory: 

 

 

Článok I 

 

S cieľom implementovať ciele tohto memoranda zmluvné strany vyjadrili všeobecný 

súhlas spolupracovať navzájom (s následným upresnením) v týchto oblastiach: 

- mobilita učiteľov, výskumníkov, doktorandov a študentov v úvodnej i neskoršej fáze 

ich pôsobenia, 



- iniciovanie vedeckej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu zmluvných strán, 

- poskytovanie podpory pri zvyšovaní kvalifikácie výskumníkov a učiteľov, 

- výmena skúseností týkajúcich sa implementácie moderných metód výučby, 

- výmena publikácií a výstupov z realizovaného výskumu, 

- organizovanie spoločných bilaterálnych sympózií, seminárov a konferencií, 

- implementácia spoločných vzdelávacích a vedeckých projektov a programov 

(v prípade bilaterálneho záujmu), 

- informovanie širokej verejnosti v krajinách zmluvných strán o aktivitách partnerskej 

univerzity. 

 

 

Článok II 

 

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom rozvíjaní foriem spolupráce vrátane rozvoja 

medziuniverzitných programov a projektov, na vytvorení priamych kontaktov medzi 

zmluvnými stranami v konkrétnych oblastiach s prihliadnutím na záujmy jednotlivých fakúlt 

(inštitútov), výskumníkov a spôsob, ktorý je pre zmluvné strany najprijateľnejší. 

 

 

Článok III 

 

Zmluvné strany tohto memoranda budú vyvíjať primerané úsilie, aby umožnili 

všetkým svojim učiteľom, výskumníkom a študentom participovať na medziuniverzitnej 

mobilite realizovanej na základe jednotlivých pozvaní, ktoré si zmluvné strany navzájom 

adresujú, s prihliadnutím na možnosti vyplývajúce z finančných, kapacitných, imigračných či 

iných obmedzení. 

 

 

Článok IV 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca sa bude realizovať na základe vykonávacích 

protokolov, ktoré podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán po dohode 

o podmienkach, tematických oblastiach a okruhu osôb zapojených do spolupráce. 

 

 

Článok V 

 

Výsledky spoločne realizovaného výskumu sú vlastníctvom oboch zmluvných strán 

rovným dielom, pričom po implementácii projektu spoločne rozhodnú o nakladaní s nimi 

a ich ďalšom využívaní. 

 

Právna ochrana, výber a proces patentovania vynálezov a ďalšieho 

novonadobudnutého duševného vlastníctva získaného v procese implementácie projektu sa 

budú realizovať po dosiahnutí spoločnej dohody zmluvných strán na základe doplňujúcej 

zmluvy. 

 

 

Článok VI 

 



Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ jedna zo zmluvných strán prejaví záujem 

rozšíriť rozsah vzdelávacích a vedeckých kontaktov a spolupráce s inými univerzitami 

a inštitúciami v iných krajinách, druhá zmluvná strana bude pripravená konať v prospech 

prvej zmluvnej strany s cieľom poskytnúť primeranú podporu pri rozvoji kontaktov v oblasti 

vzdelávania a vedy a spolupracovať v rámci svojich schopností a možností s prihliadnutím na 

obmedzenia finančného charakteru, obmedzenia vyplývajúce z tvorby politiky alebo 

obmedzenia uložené právnymi predpismi, či príslušnými orgánmi a i. 

 

 

Článok VII 

 

Zmluvné strany sú oprávnené vykonať zmeny a doplnenia tohto memoranda, ktoré 

nadobudnú platnosť po vyjadrení písomného súhlasu s príslušným protokolom alebo 

memorandom zo strany oboch zmluvných strán. 

 

 

Článok VIII 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú napomáhať mimosúdnemu urovnaniu 

akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri implementácii tohto memoranda 

s cieľom vyhnúť sa v maximálnej možnej miere riešeniu súdnou cestou. Iné formy riešenia 

právnych záležitostí sa dohodnú medzi zmluvnými stranami následne v rámci konkrétnej 

zmluvy. 

 

 

Článok IX 

 

Vzniknuté náklady a výdavky vyplývajúce zo spolupráce alebo súčinnosti upravenej 

týmto memorandom budú predmetom ďalších podrobných dojednaní na základe dohody 

zmluvných strán v čase, keď vzniknú. 

 

 

Článok X 

 

Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán. Jeho účinnosť je 5 (päť) rokov a jeho platnosť bude automaticky 

predlžovaná na obdobie ďalších 5 (päť) rokov, ak žiadna zo zmluvných strán písomne 

neupovedomí druhú zmluvnú stranu o svojom úmysle odstúpiť od tohto memoranda najmenej 

6 (šesť) mesiacov pred vypršaním jeho platnosti za predpokladu dodržania všetkých záväzkov 

obsiahnutých v ustanoveniach tohto memoranda. 

 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán tohto memoranda je oprávnená kedykoľvek 

vypovedať toto memorandum bez uvedenia dôvodu. Vypovedanie memoranda musí byť 

vykonané písomnou formou 6 (šesť) mesiacov vopred. 

 

V prípade, ak má ukončenie, vypršanie alebo neobnovenie platnosti tohto memoranda 

dosah na učiteľov, študentov a výskumníkov (ďalej len „dotknuté osoby“), zmluvné strany sa 

zaväzujú poskytnúť si súčinnosť a podniknúť potrebné kroky s cieľom dokončenia 

dotknutých programov, projektov, výskumu alebo iných podobných foriem spolupráce alebo 



ich ukončenia v primeranom čase a takým spôsobom, aby neprišlo k poškodeniu záujmov 

dotknutých osôb. 

 

Osoby zodpovedné za implementáciu tohto memoranda: 

 

V mene EU v Bratislave: ................................................................(meno a pozícia) 

V mene ...................... : ............................................................... (meno a pozícia) 

 

 

Toto memorandum je vypracované v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Obe vyhotovenia sú rovnako autentické ako 

originál.  

 

 

 

 

 

V mene      V mene 

Ekonomickej univerzity v Bratislave  .................................................. 

 

 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

Rektor 

 

 

 

Bratislava ...................................... .   ...................................... 

 




