
       

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  
 (ďalej len „Memorandum“) 

 

uzatvorené medzi  

 

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci 

Sládkovičova 41 

920 01 Hlohovec  

IČO: 36088269, DIČ: 2021268194 

v zastúpení Mgr. Karol Petrík, riaditeľ 

(ďalej len HPMRS) 

a 

Slovenský zväz astronómov 

Tomášovská 63 

 979 01 Rimavská Sobota 

IČO: 00470503  , DIČ: 2020848093 

v zastúpení Miloš Obert, predseda 

(ďalej len SZA) 

 

PREAMBULA 

HPMRS je príspevková organizácia v zriaďovateľlskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Je 

to odborne špecializovaná výskumná, vzdelávacia, informačná a poradenská inštitúcia, ktorej poslaním 

je zoznamovať verejnosť, a predovšetkým mládež, s vedeckými poznatkami, prírodnými zákonitosťami, 

modernou technikou a technológiami. 

SZA je právnou formou občianskym združením so sídlom v Rimavskej Sobote, pričom pôsobí na 

území Slovenskej republiky. Združuje záujemcov o astronómiu a príbuzné odbory, spolupracuje s 

hvezdárňami na Slovensku a v Čechách, spolupracuje so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri 

SAV ako aj s medzinárodnými observatóriami a organizáciami. 

Uvedomujúc si nezastupiteľný význam vedy a jej popularizácie, vzdelávania, šírenia odborných 

informacií a ich prepojenia s praxou a stavovskými profesijnými či odbornými organizáciami, strany 

Memoranda deklarujú svojimi podpismi obojstranný záujem o prehĺbenie vzťahov a dlhodobé 

vzájomne prospešné partnerstvo za účelom zapojenia sa do spoločných aktivít, ako aj vývojových, 

vedeckovýskumných a odborných úloh v oblastiach uvedených v článku I Memoranda.  



 

Článok I  

Oblasti spolupráce 

1. Strany Memoranda vyhlasujú, že si budú vzájomne súčinné a z pozície obidvoch organizácií 

budú prehlbovať vzájomnú spoluprácu predovšetkým v oblastiach: 

a. spolupráca pri budovaní a rozširovaní poznania v oblastiach astronómie, astrofyziky, 

kozmonautiky a príbuzných prírodných a technických vied 

b. príprava a realizácia odborných prednášok a popularizačných programov, ako aj 

vzdelávacích aktivít v oblasti astronómie, astrofyziky, kozmonautiky a príbuzných 

prírodných a technických vied 

c. príprava a organizácia spoločných odborných, vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít: 

konferencií, odborných seminárov, workshopov, expedícií a pozorovaní v oblastiach 

záujmu oboch strán Memoranda 

d. vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a zvyšovanie úrovne gramotnosti v oblasti 

astronómie, astrofyziky, kozmonautiky a príbuzných prírodných a technických vied 

e. zoznamovanie verejnosti slovenskej i zahraničnej so slovenskými výskumnými projektami 

a úspechmi slovenských vedcov 

f. tvorba a využívanie prístrojov a didaktických pomôcok alebo materiálov pre výučbu, 

demonštračné a odborno-observačné aplikácie astronómie, astrofyziky, kozmonautiky 

a príbuzných prírodných a technických vied 

2. Strany Memoranda chcú praktickými aktivitami podporovať rast úrovne a kvality odbornosti 

pracovníkov HPMRS a členskej základne SZA, ako aj informovanosť odbornej i vzdelanosť 

laickej verejnosti. 

3. V rámci upevňovania a podpory spolupráce si budú strany Memoranda vzájomne poskytovať 

odborné dáta, informácie, prístupy k novým poznatkom a systémom ako aj konzultácie, 

diskusie a vytvoria podmienky na rozvoj spolupráce, napríklad formou krátkodobých stáží 

a pobytov členov SZA v HPMRS, s možnosťou využitia technického a prístrojového vybavenia 

HPMRS, ako aj spoločnou organizáciou podujatí odborného a popularizačného charakteru 

(semináre, workshopy, prednášky, predstavenia). SZA bude v zodpovedajúcej miere využívať 

odborné poznatky vedeckých a odborných pracovníkov HPMRS a bude ich prizývať do 

pracovných skupín pri tvorbe koncepčných materiálov, smerníc, projektových plánov a iných 

dokumentov, ktoré sa vzťahujú na témy týkajúce sa oblastí spolupráce. HPMRS sa v závislosti 

od jej odborných kapacít bude podieľať na príprave podkladov, materiálov a analýz k témam z 

uvedených oblastí spolupráce. 

4. Strany Memoranda týmto deklarujú záujem spolupracovať na príprave a realizácií spoločných 

projektov v proklamovaných oblastiach spolupráce a spoločne sa uchádzať o grantové 

prostriedky rôznych grantových schém, agentúr a nadácií. 

 

Článok II 

Spôsob vzájomnej spolupráce 

1. Strany Memoranda sa dohodli, že sa budú spoločne usilovať o vytvorenie podmienok na 

vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní jednotlivých oblastí spolupráce.  

2. Memorandum je prejavom záujmu strán Memoranda angažovať sa v oblasti vzájomnej 

spolupráce a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní, konzultáciách, ako aj pri tvorbe materiálov a analýz 



a ostatných aktivít v rámci oblastí spolupráce, pričom z Memoranda nevyplýva žiadna právna 

záväznosť.  

3. Strany Memoranda sa budú s dostatočným časovým predstihom informovať o plánovaných 

odborných, vzdelávacích a popularizačných aktivitách a podľa vlastného uváženia taktiež o 

iných aktivitách, ktoré patria do oblastí vzájomnej spolupráce tohto Memoranda. 

4. Vzájomná spolupráca a výmena informácií sa bude realizovať na všetkých úrovniach, od 

najvyššej, ktorú reprezentujú štatutárni zástupcovia, až po jednotlivých pracovníkov HPMRS a 

členov SZA. 

5. Konkrétne projekty a aktivity súvisiace s oblasťami spolupráce budú obsahom osobitných 

dojednaní v súlade s právnymi predpismi medzi stranami Memoranda. 

 

Článok III 

Platnosť Memoranda a jeho ukončenie 

 

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

Memoranda. Memorandum nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia 

Memoranda v Centrálnom registri zmlúv. Strany Memoranda súhlasia so zverejnením celého 

obsahu Memoranda v jeho úplnom znení v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Memorandum je možné ukončiť: 

a. Vzájomnou písomnou dohodou strán Memoranda. 

b. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán Memoranda, a to bez uvedenia dôvodu, 

pričom strany Memoranda sa dohodli, že výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť 

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej strane Memoranda. Platnosť akýchkoľvek zmluvných vzťahov, ktoré 

vznikli na základe Memoranda, zostáva výpoveďou Memoranda nedotknutá. 

Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená druhej strane Memoranda na adresu jej 

sídla. V prípade, ak si strana Memoranda výpoveď Memoranda z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, 

písomnosť sa považuje za doručenú dňom, kedy bolo jej prijatie odopreté a v ostatných prípadoch, ak 

nemožno doručiť zásielku na adresu sídla strany Memoranda, považuje sa zásielka za doručenú dňom 

vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. 

 

 

Článok V  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Strany Memoranda berú na vedomie, že jeho plnenie je závislé na ich vôli. Pri plnení Memoranda sa 

uprednostňujú dohody a vzájomné rokovanie strán Memoranda. Ustanovenia Memoranda nie sú 

právne záväzné, nie sú vymáhateľné súdnou cestou, rozhodcovským konaním, ani inými prostriedkami.  

2. Žiadnej strane Memoranda, v súvislosti so spoluprácou na základe tohto Memoranda nevzniká nárok 

ani povinnosť akejkoľvek úhrady voči druhej strane Memoranda. Každá zo strán Memoranda znáša 



vlastné náklady spojené s realizáciou oblastí Memoranda, napríklad účasť na pracovných skupinách, 

workshopoch a stretnutiach a ďalšie.  

3. Memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomným a číslovaným dodatkom odsúhlaseným 

oboma stranami Memoranda. 

4. Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, z ktorých HPMRS obdrží dve vyhotovenia a SZA 

obdrží dve vyhotovenia.  

5. Strany Memoranda vyhlasujú, že Memorandum uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie na 

základe nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli a nemajú proti jeho 

forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

V Hlohovci, dňa 24. februára 2023 

 

 za HPMRS       za Slovenský zväz astronómov 

 

 

 

 

 

Karol Petrík        Miloš Obert 

  riaditeľ                   predseda zväzu 


