
Memorandum o spolupráci 

medzi 

Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

a 

Univerzitou Komenského v Bratislave 

Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave 

Ekonomickou univerzitou v Bratislave 

 

 (spolu ďalej len „ Signatári memoranda“) 

  

Preambula 

1. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je 

ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním 

finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie spoločnosti  

a oblasť investícií (ďalej len „Úrad“). 

 

2. Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) ako významná vedecká inštitúcia 

sa podieľa na výskume v rôznych vedných oblastiach dôležitých pre rozvoj spoločnosti, 

najmä v oblasti práva, právno-informačnej bezpečnosti a informatizácie spoločnosti, 

manažmentu, ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva a iné spoločenské 

výzvy. 

 

3. Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) je modernou, výskumno-

vzdelávacou inštitúciou zameranou na potreby praxe, podnecujúca začínajúce 

podnikanie a je  dlhodobo najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové  

a technické vedy. 

 

4. Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EUBA“) ako centrum ekonomického 

vzdelávania a vzdelania na Slovensku kladie za cieľ zabezpečiť vysoký stupeň kvality 

ekonomického vzdelávania. 

 

(UK, EUBA a STU spolu ďalej len ako „ Univerzity“) 

 

5. Signatári memoranda prejavili záujem podporiť vzdelávaciu činnosť na Slovensku 

formou vzájomnej spolupráce vysokých škôl s orgánmi štátnej správy a tým skvalitňovať 

výskumné a vzdelávacie aktivity vo vymedzených oblastiach, zvyšovať kvalitu 

školského systému a podpory vzdelaných kvalifikovaných ľudí a ich uplatnenie  

na trhu práce na území Slovenskej republiky, keďže z dlhodobého hľadiska nie je  

možné udržať ekonomický rast ani zamestnanosť bez kvalitnej pracovnej sily. 

Uvedomujúc si nevyhnutnú potrebu inovovať systém riadenia ľudských zdrojov  

vo verejnej správe, kde nevyhnutnosť zmeny vyplýva zo zásadne sa meniacich 



podmienok európskej a globálnej spoločnosti, vidia signatári možnosti pre funkčné 

zabezpečenie zodpovedného a efektívneho plnenia funkcií štátu, ktoré budú prinášať 

pozitívne efekty pre všetkých občanov štátu a dlhodobej hospodárskej prosperity  

krajiny. Signatári 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 

prognózy budúceho vývoja a vládou schválené priority s dôrazom na dosahovanie 

stabilného, udržateľného rozvoja slovenskej spoločnosti ako inkluzívnej sociálne 

orientovanej trhovej ekonomiky s podporou  ľudských zdrojov. 

 

Článok I 

Oblasti spolupráce 

Signatári memoranda vyhlasujú, že si budú vzájomne súčinní pri vytvorení  platformy  

pre motivačné nástroje na štúdium prioritných odborov a pri efektívnej realizácii 

vedeckých výsledkov prioritných odborov, 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:  

 

a) odborná tematika riadenia politiky súdržnosti z fondov Európskej únie, príprava 

expertov v regionálnej politike zohľadňujúcej integrovaný prístup rozvoja, 

skoordinovaný s ostatnými nástrojmi a politikami Európskej únie, analýzy  

investičných projektov vrátane porovnávania priorít medzi rôznymi investíciami 

s dôrazom na dosiahnutie maximálnej hodnoty za verejné prostriedky vrátane  

špecifikácií kľúčových oblastí pre investície, makroregionálne riešenia, inovatívne 

riešenia v spôsoboch financovania, téma obehovej ekonomiky, návrhy 

ekonomických nástrojov na podporu rastu európskeho digitálneho hospodárstva, 

príprava a kreovanie nových a odborných kapacít, ktoré budú schopné koncepčne 

pracovať a vytvárať podklady pre koncentrované tematické a výsledkovo zamerané 

využitie zdrojov. 

 

b) informačné a komunikačné technológie so zameraním na informačné  

a komunikačné systémy, vrátane kybernetickej bezpečnosti ,systémov riadenia 

technologických procesov, ako aj služby dataminingu a spracovávania veľkých dát, 

ich bezpečného využitia a ochrany, bezpečného využívania IKT vrátane web 

technológií a cloudovských riešení, v súlade s potrebami reindustrializácie Európskej 

únie spoločnosti a koncepciami inteligentného priemyslu Industry 4.0, komplexné 

riešenia pre jednotný digitálny trh najmä podpora rastu digitálneho hospodárstva,  

uľahčiť spotrebiteľom a podnikom prístup k online výrobkom a službám v celej 

Európe. 

 

c) aplikovaný výskum pre oblasť verejnej správy, analýzy a štúdie v oblasti 

legislatívneho prostredia Slovenskej republiky, ako aj tzv. „best practice“ 

porovnateľných krajín najmä v oblasti legislatívy štátnej pomoci a konkurenčného 

prostredia, práv duševného vlastníctva, legislatívy IT a kybernetickej bezpečnosti, 



návrhy zlepšenia prostredia pre uľahčenie prístupu spotrebiteľom a podnikom  

k online výrobkom a službám v celej Európe, tvorba legislatívy pre stabilný 

a udržateľný rozvoj, keďže aktuálnou výzvou pre verejný sektor je  hľadať riešenia 

ako striktne, racionálne a s odborným, analytickým odôvodnením realizovať 

ekonomicky udržateľné koncepcie a politiky, s orientáciou na reálny verejný záujem. 

 

Článok II 

Spôsob vzájomnej spolupráce 

1. Signatári memoranda sa dohodli, že participácia Univerzít na príprave a riešení 

konkrétnych projektov s Úradom bude realizovaná na základe spoločne sformulovaného 

zadania, ktoré bude vyplývať z aktuálnej potreby spoločnosti, vecne súvisiacej 

s pôsobnosťou Úradu. 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. 

 

2. Vzájomná komunikácia signatárov memoranda pri riešení zadaných projektov bude  

realizovaná medzi vybraným študentom alebo zamestnancom fakulty a povereným 

zamestnancom vecne príslušného organizačného útvaru Úradu. 

 

3. Signatári memoranda sa vzájomne dohodli, že správy o priebežných výsledkoch riešenia 

projektov budú študenti, prípadne zamestnanci predkladať odborným garantom fakulty 

a vedúci zamestnanci vecne príslušného organizačného útvaru Úradu svojmu priamo 

nadriadenému. 

 

4. Signatári 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, 

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 

Platnosť memoranda a jeho ukončenie 



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

zúčastnených strán memoranda.. 

 

2. Memorandum je možné ukončiť:  

a)  vzájomnou písomnou dohodou signatárov memoranda,  

b)  písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára, pričom signatári sa dohodli,  

že výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému signatárovi memoranda. 

Platnosť akýchkoľvek zmluvných vzťahov, ktoré vzniknú na základe tohto 

memoranda ostáva výpoveďou memoranda nedotknutá.  

 

3. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená každému signatárovi 

memoranda na adresu sídla každého signatára memoranda. V prípade, ak si výpoveď 

Memoranda doručovanú podľa predchádzajúcej vety druhá strana Memoranda  

z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, výpoveď sa považuje za doručenú posledným 

dňom úložnej doby určenej na prevzatie zásielky.   

 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia   

1. Signatári 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. 

 

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

prijatými všetkými podpísanými stranami. Konkretizácia ďalších práv a povinností 

signatárov tohto memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce bude 

obsahom dohôd o predmetných formách spolupráce, v závislosti od povahy veci 

môžu mať písomnú alebo ústnu formu.   

 

3. Signatári 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. 

 

4. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými stranami 

memoranda. 

 

5. Memorandum je vyhotovené v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Úrad 

obdrží pri podpise tri rovnopisy a každá z Univerzít obdrží 1 rovnopis. 



 

 

 

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

Ing. Peter Pellegrini,  

podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu 

 

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

Mgr. Patrik  Krauspe,  

vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu 

 

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

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,  

rektor Univerzity Komenského v Bratislave 

 

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

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,  

rektor Slovenskej technickej univerzity 

 

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

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,  

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 


