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MEMORANDUM 

 

o spolupráci v oblasti vedy, výskumu, odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného 

vzdelávania medzi  

 

 

 

Slovenskou správou ciest 

a 

Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave 

Žilinskou univerzitou v Žiline 

Technickou univerzitou v Košiciach 
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Preambula 

 

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava ako rozpočtová organizácia zriadená 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorá spravuje majetok štátu v rozsahu ciest 

I. triedy a zabezpečuje aj iné činnosti podľa zriaďovacej listiny a štatútu na jednej strane a Slovenská 

technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,812 43 Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 

8215/1, 010 26 Žilina, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice ako  moderné, významné 

výskumno-vzdelávacie inštitúcie zamerané na rozvoj spoločnosti a potreby praxe  na druhej strane, 

v ďalšom texte spoločne označované ako „účastníci memoranda“. 

 

ODVOLÁVAJÚC na strategické dokumenty štátu najmä na Strategický plán rozvoja dopravy Slovenskej 

republiky do roku 2030, Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 

republiky 2021-2027 a nové právne a technické predpisy v kontexte rýchlo meniaceho Slovenska, 

Európy a sveta. 

 

VZHĽADOM na dlhodobé skúsenosti, ktoré účastníci memoranda nadobudli pri spolupráci na príprave, 

realizácii a správe v oblasti cestnej dopravnej infraštruktúry a hospodárenia s touto infraštruktúrou. 

 

USILUJÚC sa o vytvorenie strategického partnerstva na podporu spolupráce v oblasti cestného 

hospodárstva. 

 

DOHODLI sa, so zreteľom na uvedené, uzavrieť Memorandum o spolupráci v oblasti vedy, výskumu, 

odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania (ďalej len „Memorandum“). 

 

Článok I. 

Účel Memoranda 

 

1. Memorandum upravuje všeobecný rámec spolupráce v oblasti vedy , výskumu, odborného 

vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania. 

2. Účelom Memoranda je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce účastníkov memoranda pri 

príprave, realizácii a správe projektov  spoločného záujmu, tvorbe technických predpisov, 

príprave kvalifikovanej pracovnej sily, podpore pravidelných vzdelávacích aktivít v rámci 

celoživotného vzdelávania určených  pre trh práce a potreby praxe v oblasti cestného 

hospodárstva. 

 
3. Účastníci memoranda vychádzajú z poznania, že kvalitu ľudských zdrojov formuje do značnej 

miery najmä vzdelávací systém, ktorý musí flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky praxe, 
preto by vzdelávací systém mal náležite reflektovať na prognózy budúceho vývoja a vládou 
schválené priority.  

 

 



 3 

Článok II. 

Oblasť  a spôsob spolupráce 

1. Účastníci memoranda vyhlasujú, že si budú vzájomne súčinní pri efektívnej realizácii vedeckých 
výsledkov, najmä prostredníctvom participácie na prieskumoch, analýzach, štúdiách, 
súčinnosti pri koncipovaní tém diplomových a doktorandských prác, účasti na konferenciách, 
výstavách, workshopoch a podobných podujatiach, ako aj využívať odborné kapacity Univerzít 
so zameraním na oblasti cestného hospodárstva pri: 

 
a) príprave, realizácii a správe projektov  spoločného záujmu,  

b) tvorbe technických predpisov,  

c) rozvoji Informačného systému modelu cestnej siete a jeho aplikácií (najmä systému 

hospodárenia s vozovkami, systému hospodárenia s mostami, systému optimalizácie nákladov 

a výkonov), 

d) rozvoji a správe informačných a komunikačných technológií so zameraním na informačné 

a komunikačné systémy, vrátane kybernetickej bezpečnosti, 

e) rozvoji a správe Inteligentných dopravných systémov, 

f) analýzach investičných projektov vrátane porovnávania priorít medzi rôznymi investíciami 

s dôrazom na dosiahnutie maximálnej hodnoty za použité verejné zdroje, 

g) tvorbe inovatívnych riešení v suboblasti bezpečnosti cestnej premávky, 

h) tvorbe inovatívnych riešení a procesov v suboblasti dopadov cestnej dopravy na životné 

prostredie, 

i) výskume inovatívnych  stavebných materiálov, technologických postupov a riešení, 

j) poradenstve pred prijímaním kľúčových rozhodnutí, 

k) príprave kvalifikovanej pracovnej sily,  

l) podpore pravidelných vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania (napr. 

v suboblasti správy tunelov, mostov, cestných vozoviek a pod.),  

 

 

2. Účastníci memoranda sa dohodli, že participácia Univerzít na príprave a riešení konkrétnych 
projektov so Slovenskou správou ciest bude realizovaná na základe spoločne sformulovaného 
zadania, ktoré bude vyplývať z aktuálnej potreby vecne súvisiacej s pôsobnosťou Slovenskej 
správy ciest. Univerzita podľa odborného zamerania projektu určí príslušnú fakultu, ktorá 
uskutoční kvalitatívny výber zo študentov 4. a 5. ročníka dennej formy štúdia a študentov 
dennej formy doktorandského štúdia, alebo zo zamestnancov fakulty, čím im umožní podieľať 
sa na riešení projektov, v prípade študentov aj formou odbornej stáže. Vybraní študenti tak 
získajú jedinečnú možnosť využívať nadobudnuté teoretické vedomosti v odbornej praxi.  

 

 
3. Vzájomná komunikácia účastníkov memoranda pri riešení zadaných projektov bude 

realizovaná medzi vybraným študentom alebo zamestnancom fakulty a povereným 
zamestnancom príslušnej organizačnej zložky Slovenskej správy ciest.  

 

 
4. Účastníci memoranda si v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa budú:  

 

a) poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce,  

b) vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady odbornej praxe,  
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c) vzájomne propagovať a podporovať vyvíjané aktivity a projekty,  

d) spolupracovať pri organizovaní podujatí a/alebo pri spoluorganizovaní spoločných 
podujatí, ako aj pri príprave realizácie spoločných projektov, vrátane projektov ďalšieho 
vzdelávania určených pre odbornú a laickú verejnosť,  

e) realizovať spoločné programy s cieľom zvýšiť efektívnosť výskumu a praktických skúseností 
vo vybraných oblastiach, najmä za účelom dosiahnuť účinnejšiu spoluprácu,  

f) spolupracovať s cieľom zvýšiť atraktívnosť vysokoškolského vzdelávania.  
 
 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

 
1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom všetkých 

zúčastnených strán memoranda.  
 

 
2. Memorandum je možné ukončiť:  

 
a) vzájomnou písomnou dohodou účastníkov memoranda,  
b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka memoranda bez uvedenia dôvodu, 

pričom účastníci memoranda sa dohodli, že výpovedná lehota je dvojmesačná a začína 

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

účastníka memoranda.  

 

3. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená každému účastníkovi 
memoranda na adresu sídla každého účastníka memoranda.  

 

 
4. Účastníci memoranda sa zaväzujú, že akékoľvek informácie získané počas trvania vzájomnej 

spolupráce, o ktorej sa dotknutá osoba dozvie v rámci plnenia svojich úloh v zmysle tohto 
memoranda, nebudú zneužívané v prospech dotknutej osoby alebo v prospech tretích osôb a 
nebudú zverejňované a šírené v rozpore so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám) v znení neskorších predpisov.  

 

 
5. Toto memorandum o spolupráci je možné meniť a dopĺňať písomným dodatkami prijatými 

všetkými podpísanými stranami. Konkretizácia ďalších práv a povinností účastníkov tohto 
memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce bude obsahom osobitných dohôd 
o predmetných formách spolupráce v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi.  
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6. Účastníci memoranda vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a 

vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali.  

 
7. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými stranami memoranda a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 

8. Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti, účastníkom memoranda nevznikajú žiadne finančné 
ani právne záväzky.  

 
9. Memorandum je vyhotovené v 8 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých účastník obdrží 

dva rovnopisy. 
 

 

 

V  Bratislave, dňa 14.12.2022    ........................................................................  
                Ing. Ivan Rybárik 
                 generálny riaditeľ 
             Slovenská správa ciest 

 

 

V Bratislave, dňa 14.12.2022                                   ........................................................................  
                                                                                   Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  

                          rektor 

       Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 

 

V Bratislave, dňa 14.12.2022                                           ........................................................................  
    prof. Ing. Ján Čelko, CSc.  
                       rektor  

          Žilinská univerzita v Žiline 

 

 

 

V ...................., dňa ...................                                  ........................................................................  
                                                                                   Dr. h. c., prof. h. c., prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.  

                           rektor  

    Technická univerzita v Košiciach 


