
Memorandum o spolupráci

uzatvorené podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len "memorandum") medzi týmito
zmluvnými stranami:

Štatutárny zástupca:
Súčasť:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave
Ulica. Jána Bottu Č. 2781/25, 917 24 Trnava

Oprávnený podpísať zmluvu: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
IČO: OO 397 687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

technickej

1. účastník: •

Právna forma: verejná vysoká škola v zmysle zákona č.131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

(ďalej len "MTF STU")

a

2. Stredná odborná škola technická Galanta - Muszaki Szakkôzéplskola Galanta
<il Esterházyovcov 712/10,92434 Galanta

Štatutárny zástupca: Ing. Beáta Kissová, riaditeľka školy
IČO: OO 158 984
IČ DPH: SK2021009265
(ďalej len "SOŠTech")

Článok 1
Predmet Memoranda

1. Predmetom tohto Memoranda je úmysel aktívnej spolupráce medzi stranami Memoranda
v nasledujúcich oblastiach:

a) spolupráca v rámci odbomého vzdelávania so zameraním na
elektrotechnické predmety
b) prieskum a identifikácia vzdelávacích potrieb vo vzťahu k študijnému
zameraniu,
c) podpora a propagácia vzdelávacích programov,
d) prípadne iné oblasti spolupráce.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú v úmysle spolupracovať voblastiach uvedených
v odseku 1 na základe tohto Memoranda a prípadné podrobnosti spolupráce upravia
prostredníctvom ďalších dohôd.



'Článok 2
Realizácia spolupráce zo strany SOŠTech Galanta

1. SOŠTech má v úmysle realizovať formy spolupráce podl'a článku 1 nasledujúcimi
aktivitami:

a) v rámci výmeny informácií umiestni na viditel'nom mieste a žiakom
prístupnom mieste informačné materiály, ktoré jej budú zo strany MTF STU
poskytnuté,
b) umožní žiakom maturitného ročníka, prípadne predmaturitného ročníka
zúčastniť sa akcií informujúcich žiakov o možnostiach štúdia na MTF STU,
prípadne v rámci ústnej dohody.

Článok 3
Realizácia spolupráce zo strany MTF STU

1. MTF STU v Trnave má v úmysle realizovať formy spolupráce podl'a Článku 1
nasledujúcimi aktivitami:

a) zabezpečenie odbornej prednášky zameranej na elektrotechnické predmety,
b) zabezpečenie odborných laboratórnych cvičení zameraných na
elektrotechnické predmety,
c) poskytnutie informačných materiálov o MTF STU za účelom výmeny
informácií,
d) iné aktivity na základe ústnej dohody medzi zmluvnými stranami.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Toto memorandum o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňa podpisu
zmluvnými stranami. Každá zmluvná strana je oprávnená navrhnúť druhej zmluvnej
strane zmenu alebo doplnenie tohto memoranda. Zmeny alebo doplnenia tohto
memoranda budú mať formu dodatku a musia byť písomne potvrdené zmluvnými
stranami. Od memoranda je možné kedykol'vek bezdôvodne odstúpiť. .

2. Memorandum o spolupráci je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú
zmluvnú stranu.

3. Vzťahy neupravené týmto Memorandom sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho
poriadku Slovenskej republiky.

4. Toto Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť deň po jeho zverejnení podl'a osobitného predpisu.

5. Zmluvné strany 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: .. ~.~ .. ~~.1.' . ..2019 V Galante, dňa: !!!.!.'!..~:l7 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan MTF STU

Ing. Beáta Kissová
riaditel'ka SOŠTech


