
 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
(ďalej len „memorandum“) 

uzatvorené v súlade s § 1 ods. 4 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

Štatutárny orgán: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík – rektor 

IČO:   00397687 

IČ DPH: SK2020845255 

Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená ako 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 

Kontaktná osoba: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. – prorektor 

(ďalej len „STU“) 

 

a 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

Sídlo:    Bajkalská 27, P.O.Box 24, 820 07 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Marta Žiaková, CSc. – predsedníčka 

IČO:    30844185 

IČ DPH:   SK2020869224 

Právna forma:  ústredný orgán štátnej správy podľa § 21 písm. e) a § 29 zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov hospodáriaci ako subjekt so 

samostatnou rozpočtovou kapitolou podľa zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Kontaktná osoba:  Mgr. Miriam Vachová – riaditeľka kancelárie úradu 

(ďalej len „ÚJD SR“) 

 

spoločne len „strany memoranda“ 
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Preambula 

 

Memorandum je prejavom vôle strán memoranda rozvíjať spoluprácu založenú na princípoch 

vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií.  

 

Strany memoranda sa zhodujú na potrebe prepojenia teoretických vedomostí získaných 

na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami a zdieľajú záujem podporiť 

vzájomnú vedecko-výskumnú, expertíznu i vzdelávaciu spoluprácu, koordinovať spoločné 

aktivity ako aj jednotne presadzovať spoločné záujmy. 

 

 

Článok I. 

Účel memoranda 

 

1. Strany memoranda majú záujem spolupracovať podľa zásad vzájomného porozumenia, 

vzájomných výhod, spoločných záujmov, cieľov a vzájomne sa dopĺňajúcich činností. 

Predmetom tohto memoranda je vzájomná spolupráca strán memoranda, a to najmä 

v oblasti akademického teoretického aj praktického skúmania otázok a problémov 

súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru SR, ako aj v oblasti 

vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov STU na ich poslanie v oblastiach 

pôsobnosti ÚJD SR a podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

 

2. Účelom tohto memoranda je vytvoriť podmienky pre naplnenie cieľa, ktorým je podpora 

vzájomnej spolupráce podľa bodu 1 tohto článku. 

 

Článok II. 

Predmet spolupráce 

 

Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci najmä, nie však výlučne, v týchto 

oblastiach:  

- spolupráca pri výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov a doktorandov 

relevantných fakúlt STU pri spracovaní záverečných prác ako aj publikačných 

výstupov, vrátane možnosti pôsobenia zamestnancov ÚJD SR ako konzultantov – 

špecialistov pri predmetných prácach 

- umožňovanie študentom (vrátane doktorandov) vykonať bezplatnú odbornú stáž/prax 

na ÚJD SR v súlade s možnosťami a kapacitou určenou ÚJD SR; presnú náplň stáže 

určí ÚJD SR, 

- informovanie a umožňovanie účasti odborníkov ÚJD SR na odborných a vedeckých 

podujatiach organizovaných STU, 

- spolupráca formou vzájomných konzultácií, poskytovaním nezávislých expertíz, 

analýz, metodickej podpory, testovania materiálov s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, 

- možnosť výroby a kontroly súčiastok, možnosť poskytnutia a analýzy dizajnovej 

a povrchovej úpravy materiálov v oblasti jadrovej bezpečnosti, 
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- spoločná vedecko-výskumná činnosť odborníkov strán memoranda na úrovni 

medzinárodných i národných projektov. 

 

Článok III. 

Vykonávanie memoranda 

 

1. Úrad jadrového dozoru SR, za účelom zapojenia zástupcov ÚJD SR do pedagogického 

procesu, ale aj spoločného výskumného procesu, sa zaväzuje umožniť určeným 

zamestnancom ako odborníkom účasť na týchto činnostiach v nevyhnutnom rozsahu. 

 

Článok IV. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Strany memoranda vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto memoranda, 

ani v súvislosti s ním, im nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky. 

 

2. Pokiaľ si konkrétne aktivity v oblastiach spolupráce uvedených v čl. II budú  vyžadovať zo 

strany ÚJD SR úhradu z jeho rozpočtových prostriedkov v prospech druhej strany tohto 

memoranda, tieto aktivity sa môžu realizovať len na základe uzavretia jednotlivých 

konkrétnych obchodných zmlúv alebo vystavenie jednotlivých konkrétnych objednávok, na 

základe výsledkov zodpovedajúcej metódy verejného obstarávania podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

3. Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto memoranda sa každá strana 

memoranda zaväzuje poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne 

plnenie tejto spolupráce. 

 

4. Obe strany memoranda sa zaväzujú, že nezneužijú informácie, ktoré sa dozvedeli počas 

trvania spolupráce na základe tohto memoranda. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny tohto memoranda je možné uskutočniť iba písomnými dodatkami po vzájomnej 

dohode strán memoranda. Dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané 

oprávnenými zástupcami strán memoranda. 

 

2. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami memoranda 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv uvedenom 

Úradom vlády SR v zmysle ustanovenia § 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 slobodnom prístupe 

k informáciám) v znení neskorších predpisov. 
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3. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

4. Toto memorandum zaniká: 

a) vzájomnou písomnou dohodou alebo 

b) písomnou výpoveďou. Strany memoranda môžu vypovedať toto memorandum bez 

udania dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 

mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane 

memoranda. 

 

5. Memorandum sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch (2) 

rovnopisoch pre každú zo strán memoranda. 

 

6. Strany memoranda vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, svoju vôľu 

prejavili slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, memorandum neuzavreli v tiesni, či za 

nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli bez výhrad a na znak súhlasu ho 

podpisujú.  

 

 

 

 

 

 

 

Za Slovenskú technickú univerzitu 

v Bratislave:  

V Bratislave dňa................................... 

 

 

 

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

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, 

rektor  

Za Úrad jadrového dozoru 

Slovenskej republiky: 

V Bratislave dňa................................... 

 

 

 

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

Ing. Marta Žiaková, CSc., 

predsedníčka 

 


