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Článok 1 
Preambula 

 
Táto smernica je súčasťou vnútorných predpisov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „UNIZA“) 

a bola vypracovaná v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) 
a  v súlade s Vnútorným systémom zabezpečovania kvality UNIZA (ďalej len „VSK UNIZA“) 
vypracovaným v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní 
kvality vysokoškolského vzdelávania“), ako aj v zmysle štandardov Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“). 

 
Článok 2 

Všeobecné ustanovenia  
 
1. Predmetom tejto smernice je vymedzenie právomoci, pôsobnosti, zodpovednosti a 

stanovenie pravidiel pre zapájanie externých partnerov z praxe do činností UNIZA súvisiacich 
s VSK UNIZA ako aj s celkovým prístupom a pravidlami UNIZA ku spolupráci s externými 
partnermi. 

2. Externými partnermi z praxe môžu byť medzinárodné organizácie alebo ich zástupcovia, 
národné organizácie a inštitúcie, štátne orgány alebo orgány miestnej samosprávy,  záujmové 
združenia, spolky, komory, zväzy ako aj zástupcovia združení zamestnávateľov, 
zamestnávatelia alebo iní odborníci z praxe z oblasti pôsobnosti UNIZA. 

3. Externými partnermi z praxe sú externé zainteresované osoby (ďalej len „partneri“) medzi 
ktoré patrí aj autorita z praxe definovaná v článku 23 Smernice č. 214 Štruktúry vnútorného 
systému zabezpečovania kvality pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných 
programov na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len „Smernica č. 214“), ktoré sa podieľajú na 
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a na činnostiach s tým súvisiacich 
formou stanovenou touto smernicou a nadväzujúcimi vnútornými právnymi predpismi UNIZA. 

4. Autorita z praxe má ako externá zainteresovaná strana samostatné postavenie, s ohľadom 
na jej hlavný predmet činnosti alebo profesijné zameranie, je nezávislou organizáciou a jej 
hlavnou úlohou je objektívne a nezávisle sa vyjadrovať k vytváraniu, úprave, rušeniu a 
zosúlaďovaniu študijných programov so štandardmi SAAVŠ na základe žiadosti UNIZA alebo 
jej súčasti formou vyjadrenia sa (stanoviska): 
a) k návrhom pre zosúlaďovanie existujúcich akreditovaných študijných programov so 

štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a štandardmi SAAVŠ pre študijný program, 

b) k potrebe vytvorenia nového študijného programu (k podnetu),   
c) k zámeru pre vytvorenie nového študijného programu, 
d) k návrhu na vytvorenie nového študijného programu,  
e) k návrhu na úpravu študijného programu, 
f) k podnetu na zrušenie študijného programu,  
g) k ďalším záležitostiam súvisiacim so zabezpečovaním kvality vzdelávania na UNIZA na 

základe požiadaviek UNIZA alebo jej súčasti, ako aj celkovému koncepčnému smerovaniu 
jednotlivých študijných programov. 

 
Článok 3 

Rozsah činností partnerov 
 

1. Partneri UNIZA sa môžu podieľať na zabezpečovaní činností súvisiacich so zvyšovaním 
kvality vysokoškolského vzdelávania a výskumu niektorou z nižšie uvedených foriem, a to: 
a) formulujú pre potreby navrhovania alebo úprav študijných programov námety týkajúce sa 

požiadaviek praxe, najmä požiadaviek na absolventov (sektorovo-špecifické očakávania), 
b) poskytujú spätnú väzbu k činnosti a výsledkom UNIZA, najmä spätnú väzbu vo vzťahu 

k absolventom UNIZA v prípade, že ich zamestnávajú, 



 

3 
 
 

c) na základe vzájomnej dohody s UNIZA alebo jej súčasťou nominujú svojich zástupcov do 
štruktúr VSK UNIZA a ich aktívnou  činnosťou v týchto štruktúrach sa podieľajú na 
zlepšovaní kvality vzdelávania a súvisiacich činností UNIZA, 

d) na základe vzájomnej dohody s UNIZA spolupracujú na uskutočňovaní študijných 
programov formou poskytovania odborných prednášok, umožnenia  exkurzií a praktických 
stáží pre študentov UNIZA,  

e) na základe vzájomnej dohody s UNIZA sa zamestnanci partnerov, po ich 
predchádzajúcom schválení Vedeckou radou UNIZA alebo Vedeckou radou fakulty, sa 
zúčastňujú na štátnych záverečných skúškach na bakalárskych 
a inžinierskych/magisterských študijných programoch alebo v komisiách pre habilitačné 
konania a vymenúvacích konaniach za profesora (inauguračné konania), 

f) na základe vzájomnej dohody s UNIZA sa zamestnanci partnerov zúčastňujú na 
dizertačných skúškach, môžu navrhovať témy dizertačných prác, 
inžinierskych/magisterských a bakalárskych prác, ktoré je potrebné riešiť pre prax, 

g) na základe vzájomnej dohody s UNIZA môžu byť zamestnanci partnerov poverení 
vedením bakalárskych alebo inžinierskych/magisterských záverečných prác alebo 
vyhotovením posudku recenzenta bakalárskych, inžinierskych/magisterských 
záverečných prác alebo dizertačných prác, 

h) ako spolupracujúci partneri sa môžu aktívne podielať na hodnotení študentov UNIZA a ich 
dosiahnutých výsledkoch, 

i) na základe vzájomnej dohody medzi UNIZA a Partnermi, môže v prípade záujmu Partneri 
poskytnúť UNIZA technologické vybavenie, softvéry alebo licencie ku ktorým má všetky 
majetkové práva, sú v jeho vlastníctve, a ktoré by mohla UNIZA používať vo vzdelávacom 
procese za účelom skvalitnenia tohto procesu,  

j) na základe vzájomnej dohody s UNIZA, v prípade záujmu zo strany Partnerov môžu 
Partneri spolupracovať na výskume, byť súčasťou riešiteľských kolektívov alebo sa 
spolupodielať na organizovaní odborných alebo vedeckých podujatí rôzneho druhu 
organizovaných UNIZA (napr. medzinárodných vedeckých konferencií, sympózií, 
workshopov a pod.), ako aj na ďalších formách spolupráce, na ktorej sa partneri s UNIZA, 
resp. jej súčasťou dohodnú v rámcovej dohode o spolupráci v súlade s článkom 5 ods. 1 
a 2 tejto Smernice. 
 

 
Článok 4 

Postup a zásady UNIZA pri identifikácii partnerov 
 
1. UNIZA a jej jednotlivé súčasti identifikujú potenciálnych partnerov, ktorí reprezentujú oblasť 

pôsobnosti UNIZA, jednotlivé študijné odbory, študijné programy a majú záujem podporiť a  
spolupodielať sa na naplňovaní zámerov UNIZA alebo jej súčastí v oblasti zabezpečovania 
kvality vzdelávania a v prípade Autorít z praxe postupujú aj podľa článku 23 ods. 3 až 6 
Smernice č. 214.  

2. Partneri na základe ich vzájomnej dohody spolupracujú s UNIZA v súlade s  predmetom 
záujmu, profesijnými ako aj časovými možnosťami a potrebou UNIZA.  

3. UNIZA navrhla jednotlivé formy (úrovne) spolupráce na základe uzatvoreného zmluvného 
vzťahu s ohľadom na rozsah spolupráce, o ktorú majú identifikovaní partneri záujem. 

4. Pri identifikácii partnera ako súčasť postupu pred uzatvorením niektorej z foriem spolupráce 
medzi UNIZA a partnerom, musí UNIZA a jej súčasti okrem základných údajov ako je názov 
partnera, adresa, hlavný predmet činnosti a odbor pôsobnosti partnera uviesť aj: 
a) v prípade, že sa to týka spolupráce v rámci študijných programov, stručný opis postavenia 

partnera v študijnom odbore,  
b) v prípade, že sa to týka spolupráce v rámci študijných programov, relevantnosť  k 

existujúcim alebo plánovaným študijným programom a ich možným úpravám, 
c) v prípade záujmu o uzatvorenie Rámcovej dohody o spolupráci s Autoritou z praxe, 

existenciu predchádzajúcich formiem spolupráce partnera s UNIZA alebo jej súčasťou (ak 
v minulosti už boli uzatvorené), 
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d) v prípade, že sa to týka spolupráce v rámci študijných programov, vhodnosť partnera vo 
vzťahu k plánovanej forme zapojenia partnera, 

e) deklarované partnerstvá s domácimi a zahraničnými vysokými školami, 
f) potenciálne riziká vyplývajúce zo zapojenia partnera do spolupráce s UNIZA, 
g) kontaktnú osobu, s ktorou možno komunikovať o partnerstve a spolupráci, 
h) odporúčanie na formu a časové obdobie zapojenia partnera. 

 
Článok 5 

Rozsah a formy spolupráce UNIZA a jej partnerov 
 
1. UNIZA spolupracuje so svojimi partnermi na základe Rámcových dohôd o spolupráci, 

ktoré môžu mať podobu rámcovej dohody o spolupráci,  rámcovej dohody o spolupráci 
s autoritou z praxe alebo memoranda o spolupráci. Rozsah spolupráce je stanovený na 
základe vzájomnej dohody medzi UNIZA a jej partnerom. 

2. Rámcové návrhy jednotlivých dohôd o spolupráci s Partnerom sú prílohou č. 1 až 3 tejto 
smernice a  z pohľadu obsahu: 

a) Príloha č. 1 Rámcová dohoda o spolupráci sa uzatvára medzi UNIZA, resp. jej 
súčasťou a partnerom v prípade, že UNIZA a partner sa dohodnú na základe 
rovnakého predmetu záujmu na spolupráci na všetkých úrovniach, či už z pohľadu 
vzdelávania alebo vedy a výskumu. 

b) Príloha č. 2 Rámcová dohoda o spolupráci s autoritou z praxe sa uzatvára na 
základe vzájomnej dohody medzi UNIZA, resp. jej súčasťou a partnerom 
v prípade, že cieľom vzájomnej spolupráce je dosiahnutie čo najvyššej kvality  
vzdelávania v súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania, autorita z praxe sa na základe  žiadosti zo strany UNIZA resp. jej 
súčasti do 30 dní odo dňa zaslania žiadosti objektívne a nezávisle vyjadrí k 
vytváraniu, úprave, rušeniu a zosúlaďovaniu študijných programov so štandardmi 
SAAVŠ formou vyjadrenia (stanoviska) v súlade s článkom 2 ods. 4 písm. a) až g) 
tejto smernice.  

c) Príloha č. 3 Memorandum o spolupráci sa uzatvára v prípade, že si UNIZA, resp. 
jej súčasť a partner chcú vysloviť vzájomnú podporu pri svojich činnostiach alebo 
deklarujú záujem v budúcnosti spolu spolupracovať na v tom čase ešte bližšie 
nešpecifikovaných aktivitách, prípadne spolupracujú pri tvorbe noriem, 
v legislatívnom procese a pod. 

3. V prípade, že UNIZA alebo jej súčasti identifikovali, že už majú zmluvný vzťah s partnerom 
v súlade s článkom 5 ods. 1 uzatvorený, je potrebné, aby identifikovali rozsah partnerstva 
a informovali partnera formou listu o prebiehajúcich zmenách v súlade s novým VSK 
UNIZA podľa zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardov 
SAAVŠ, ktorý kladie dôraz na spoluprácu UNIZA s partnermi ako aj na ich úlohu 
v procesoch VSK UNIZA ako napr. nominovanie za člena Rady študijného programu, za 
reprezentanta zamestnávateľov, člena Akreditačnej rady UNIZA a ďalších. 

4. Zároveň je dôležité si uvedomiť, že tieto Rámcové dohody o spolupráci sú len základom 
pre spoluprácu s partnerom a v prípade potreby riešenia konkrétnych výskumných úloh, 
projektov alebo konzultačnej činnosti, ktorá si bude vyžadovať finančnú spoluúčasť, bude 
UNIZA a partner uzatvárať nadväzujúcu (čiastkovú) zmluvu.   

5. Po vzájomnej dohode partnera a UNIZA, v prípade, že je partner identifikovaný ako 
autorita z praxe,  uzatvoria Dohodu o spolupráci medzi UNIZA a autoritou z praxe v súlade 
s Prílohou č. 2 tejto smernice, prípadne uzatvoria Dodatok k už existujúcemu zmluvnému 
vzťahu a predmetom dodatku bude úprava vzájomného vzťahu medzi UNIZA, resp. jej 
súčasťami a autoritou z praxe. 

6. V prípade, že UNIZA, resp. jej súčasť, identifikovala nového partnera ,s ktorým ešte nemá 
uzatvorenú zmluvu o spolupráci, osloví ho s návrhom spolupráce, ktorého prílohou môže 
byť aj návrh niektorej z foriem spolupráce v súlade s Prílohami č. 1 až 3 tejto smernice. 

7. Zároveň v súlade s ods. 6 tohto článku je potrebné identifikovať, či daný partner 
spolupracuje iba s niektorým pracoviskom, resp. súčasťou UNIZA, a v tom prípade je 
oprávnený uzatvoriť zmluvu o spolupráci dekan príslušnej fakulty. 
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8. V prípade, že bude identifikované, že daný partner má záujem spolupracovať s viacerými 
súčasťami UNIZA, bude uzatvorená zmluva o spolupráci na celouniverzitnej úrovni, ktorú 
je oprávnený uzatvoriť rektor UNIZA. 

9. V prípade, že novo identifikovaný partner prejaví záujem o spoluprácu, UNIZA a partner 
sa vzájomne dohodnú na rozsahu spolupráce a vyberú si Prílohu č. 1,2 alebo 3 podľa 
vhodnosti, a požadovaný rozsah v nej upravia. 

10. Za činnosť stanovenú v ods. 3 až 9 tohto článku sú na UNIZA zodpovední v prípade 
celouniverzitnej spolupráce rektor, v prípade spolupráce na úrovni súčastí dekani fakúlt 
a riaditelia jednotlivých súčastí, a budú postupovať v súlade s touto smernicou ako aj 
článkom 23 Smernice č. 214. 

11. Všetky uzatvorené dohody o spolupráci musia byť zverejnené v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR alebo ma intranete UNIZA s ohľadom na charakter 
spolupráce. 

12. Minimálne náležitosti, ktoré musia obsahovať už existujúce zmluvné vzťahy sú:  
a) identifikácia oboch strán zmluvného vzťahu (partnerstva),  
b) predmet zmluvného vzťahu,  
c) obdobie, na ktoré bol zmluvný vzťah uzatvorený,  
d) kontaktné osoby na oboch zmluvných stranách,  
e) rozsah práva a povinností jednotlivých zmluvných strán (partnera a UNIZA, resp. 

jej súčasti),  
f) spôsob ukončenia zmluvného vzťahu. 

  
Článok 6 

Právomoci partnera 
 

1. Partner má právo pred formalizáciou vzťahu s UNIZA alebo jej súčasťou náležite preskúmať  
dôveryhodnosť  UNIZA alebo jej súčasti tým, že mu UNIZA alebo jej súčasť poskytne a on 
sa oboznámi so zámermi UNIZA a politikami v oblasti zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania, s relevantnou dokumentáciou VSK  UNIZA alebo jej súčasti, 
prípadne sa návštevou na mieste a účasťou na vybraných vzdelávacích činnostiach 
presvedčí o vybavenosti prostredia UNIZA a o funkčnosti systému zabezpečovania kvality 
vzdelávania, pokiaľ doteraz ešte nemal žiadnu bližšiu spoluprácu s UNIZA, resp. niektorou 
s jej súčastí. 

2. Partner vyjadruje prípadné výhrady voči politikám zabezpečovania kvality UNIZA pred 
formalizovaním spolupráce, inak je povinný vo vzťahu k UNIZA rešpektovať politiky 
zabezpečenia kvality UNIZA.  

3. Po formalizovaní vzťahu má podľa formy zapojenia partner právo využívať všetky výhody 
plynúce zo spolupráce, napríklad včasné informovanie o zámeroch UNIZA alebo príslušnej 
súčasti týkajúcich ich dlhodobých zámerov, resp. predmetu partnerstva, náležitosti spojené 
s členstvom v konkrétnej štruktúre UNIZA. 

4. V prípade, že počas vzájomnej spolupráce medzi partnerom a UNIZA bude nakladané 
s informáciami obchodného alebo technického charakteru, ku ktorým má partner alebo 
UNIZA a jej súčasti majetkové práva (patenty, know how alebo iné predmety duševného 
alebo priemyselného vlastníctva), a ktoré sú označené ako dôverné, sú partner aj UNIZA 
povinní zabezpečiť ich ochranu, nesprístupnia ich tretím osobám a ani ich nepoužijú na iné 
účely ako na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo spoločnej dohody bez vzájomného súhlasu. 
Táto povinnosť sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie bežne dostupné tretím 
osobám  a skutočností, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 7 

Povinnosti partnera 
 

1. Partner podľa rozsahu spolupráce s UNIZA  alebo jej súčasťou poskytuje UNIZA základné 
informácie umožňujúce preskúmanie jeho dôveryhodnosti.   
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2. Účelom preskúmania partnera je ubezpečenie sa o dôveryhodnosti partnera, o kompatibilite 
politík kvality UNIZA a partnera a o rovnakom vnímaní poslania a vízie UNIZA a jej súčastí.   

3. Pre tento účel potenciálny partner umožní povereným zástupcom UNIZA oboznámiť sa s 
jeho interným prostredím a relevantnou dokumentáciou. 

4. Partner je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámi pri 
svojej spolupráci s UNIZA a naopak. 

5. Partner pri poskytovaní súčinnosti pri vzdelávaní spolupracuje so zástupcami Rady 
príslušného študijného programu, aby sa naplnili ciele  a výstupy vzdelávania.  

 
 

Článok 8 
Monitorovanie a hodnotenie partnerstva 

 
1. Kontaktná osoba uvedená v zmluvnom vzťahu medzi UNIZA, resp. jej súčasťou a partnerom  

je povinná zabezpečiť vytváranie, uchovávanie a sprístupňovanie záznamov k realizovaným 
aktivitám, najmä prezenčné listiny zo stretnutí, písomné vyjadrenia k predkladaným 
materiálom, námety predložené partnerom ako aj spôsob spracovania námetov.  

2. Funkčnosť spolupráce medzi UNIZA a partnerom v rámci VSK UNIZA sa preveruje formou 
preskúmania, ktoré sa realizuje minimálne raz ročne napr. v rámci periodického hodnotenia 
Radou študijného programu a pod.  

3. Predmetom preskúmania je zmluvný vzťah zakladajúci spoluprácu medzi UNIZA a 
partnerom, činnosti, výstupy a výsledky vykonané v rámci partnerského vzťahu 
(zadokumentované záznamy činností), výsledky opatrení realizovaných v zmysle 
predchádzajúceho preskúmania, stanovisko partnera k forme a rozsahu spolupráce ako aj 
jeho spokojnosti s ňou, rovnako stanovisko UNIZA k danej veci. 

4. Výstupom preskúmania spolupráce medzi UNIZA a partnerom môže byť: 
a)  návrh na rozšírenie rozsahu spolupráce v prípade, ak bude mať partner alebo 

UNIZA o to záujem resp. v súlade s ich časovými a kapacitnými možnosťami, 
b) úprava predmetu spolupráce, 
c)  odporúčania na zefektívnenie vzájomnej spolupráce,  
d) zmena kontaktných osôb  
e) alebo ukončenie vzťahu (predčasné alebo v riadnom termíne). 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dekani a riaditelia súčastí sú povinní identifikovať partnerov ako aj upraviť ich vzájomné 
vzťahy na základe zmluvnej spolupráce. 

2. Túto smernicu prerokoval Akademický senát UNIZA dňa 04.10.2021. 
3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade UNIZA, t. 

j. 14.10. 2021.  
4. Súčasťou smernice sú: 

Príloha č.1- Rámcová dohoda o spolupráci s externým partnerom  z praxe v oblasti 
vzdelávania, vedy a výskumu  
Príloha č. 2- Rámcová dohoda o spolupráci s autoritou z praxe  
Príloha č. 2a- Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov a mlčanlivosti 
Príloha č. 3- Memorandum o vzájomnej spolupráci s externým partnerom z praxe 
 

V Žiline dňa 14.10.2021 
 

   ................................................................ 
          prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
                rektor 
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           Príloha č. 1- vzor 
 

RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI S EXTERNÝM PARTNEROM  Z PRAXE 

V OBLASTI VZDELÁVANIA, VEDY A VÝSKUMU 

je uzavretá v zmysle  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

Obchodné meno: Názov partnera 

sídlo:   adresa 

zastúpená:          meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene partnera, jej funkcia 

právna forma: právna subjektivita, zapísaná v .... 

IČO:     

DIČ:      

IČ DPH:     

osoba zodpovedná  meno a priezvisko 

za plnenie dohody: email, t.č. 

(ďalej len „Partner“) 

a 

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) 

   Fakulta.... (skratka)- vypíše sa, ak dohodu podpisuje fakulta 

sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

zastúpená:             meno a priezvisko, rektor 

meno a priezvisko, dekan fakulty oprávným konať v mene Žilinskej univerzity v 

Žiline vo veci tohto právneho úkonu v súlade s § 27 ods.2  Štatútu UNIZA a § 28 

ods.1 veta druhá zákona č. 131/2002 Z.z.. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

VŠ“) -vypíše sa, ak dohodu podpisuje fakulta  

právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom o VŠ ako verejná  vysoká škola 

IČO:   00397563 

DIČ:    2020677824 

IČ DPH:   SK2020677824 

osoba zodpovedná  meno a priezvisko 

za plnenie dohody: email, t.č. 

(ďalej len „UNIZA“ alebo „skratka fakulty“ , „Partner“ alebo spolu len „účastníci dohody“)
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uzatvárajú nasledujúcu rámcovú dohodu o spolupráci s externým partnerom z praxe 
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu 

(ďalej len „dohoda") 

Preambula 

 

Názov partnera (ďalej len „PARTNER“) a Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „UNIZA”), 

Fakulta...(v tomto prípade sa nebude používať skratka UNIZA, ale skratka fakulty) touto dohodou 

upravujú podmienky vzájomnej spolupráce, ktorej cieľom je dosiahnutie čo najvyššej kvality  

vzdelávania v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonom o zabezpečovaní 

kvality vysokoškolského vzdelávania“), ktorej výsledkom bude skvalitnenie prípravy vysokoškolsky 

vzdelaných odborníkov v študijnom odbore...prosím doplniť...a zabezpečenie rozvoja... prosím 

doplniť napr. konkrétneho odvetvia..... 

Účastníci dohody majú záujem o spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj 

v oblasti odborného poradenstva. 

Článok 1 

Predmet dohody 

1. Táto dohoda upravuje vzájomný vzťah a spoluprácu medzi UNIZA a PARTNEROM pri 
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, hlavne v oblasti objektívneho 
a nezávislého posúdenia študijných programov s ohľadom na potreby praxe, ale aj spolupráce 
pri zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu formou stanovenia okruhu tém, ktoré je potrebné 
pre prax riešiť. 

2. PARTNER je....základný popis tejto organizácie... 
3. PARTNER má  záujem o spoluprácu v oblasti: 

a) výchovy vysokoškolských odborníkov pre ..prosím doplniť.., 
b) skvalitňovania vzdelávania študentov UNIZA a zabezpečenie prepojenia teórie 

s praxou, 
c) podpory spolupráce pri rozvoji nových potrebných vzdelávacích metód ako aj vzdelávacích 

pomôcok, 

d) vzájomného vytvárania podmienok pre spoluprácu pri organizovaní podujatí 
(konferencií, seminárov, workshopov) v oblastiach spoločného záujmu, pričom si 
obaja účastníci dohody budú vzájomne poskytovať informácie o pripravovaných 
odborných podujatiach v oblastiach spoločného záujmu, s ponukou na aktívnu 
účasť, ak je jeden z účastníkov dohody organizátorom takého podujatia, 

e) umožnenia rýchlej aplikácie poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych                  
a koncepčných úloh oboch účastníkov dohody, 

f) podpory vedecko-technickej spolupráce pri rozvoji nových potrebných vedeckých metód ako 
aj výskumných pomôcok, 

g) vzájomného poskytovania informácií o dosiahnutých výsledkoch a výmeny know-how              
v oblastiach spolupráce, 

h) participácie a spoločného riešenia vybraných výskumných projektov, ktoré budú predmetom 

záujmu oboch účastníkov dohody, vytvárania podmienok pre zapojenie druhého 
účastníka dohody do vlastných projektov, prípadne konzultačnej činnosti. 
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Článok 2 

Formy spolupráce 

 
1. V oblasti výchovno-vzdelávacej sa spolupráca bude realizovať najmä formou: 

a) umožňovania odbornej praxe pre študentov a zamestnancov UNIZA, 
b) zadávania tém záverečných prác (bakalárskych, diplomových), ich vedením ako aj 

vypracovaním posudkov recenzentov, 
c) účasťou odborníkov z praxe a zároveň zamestnancov PARTNERA na výučbovom procese, 

štátnych záverečných skúškach alebo dizertačných skúškach na UNIZA, 
d) organizovaním odborných kurzov a školení  zamestnancov PARTNERA, 
e) prípravou a vedením zamestnancov PARTNERA v rámci doktorandského štúdia, 
f) hodnotenia študentov UNIZA a ich dosiahnutých výsledkov, 
g) poskytovania spätnej väzby k činnosti a výsledkom UNIZA, najmä spätnej väzby vo vzťahu 

k absolventom UNIZA v prípade, že ich zamestnávajú, 
h) menovania do štruktúr VSK UNIZA po vzájomnej dohode zástupcov a ich aktívnou  

činnosťou v týchto štruktúrach, čím sa budú podieľať na zlepšovaní kvality vzdelávania            
a súvisiacich činností UNIZA, no to iba v prípade, že nevystupujú ako autorita z praxe. 

2. V oblasti vedeckovýskumnej a technickej sa  spolupráca bude realizovať najmä formou: 
a) poskytnutia súčinnosti pri navrhovaní a plnení plánu rozvoja vedy a techniky v oblasti 

obojstranného záujmu, 
b) umožňovania účasti zamestnancov UNIZA pri realizácii rozvojových úloh, 
c) účasti kvalifikovaných odborníkov z radov zamestnancov PARTNERA na oponentských 

konaniach, resp. obhajobách dizertačných prác formou vypracovania posudku alebo ako 
člen komisie, 

d) spolupráce na projektoch, ktoré budú viesť k riešeniu aktuálnej problematiky v oblasti 
..prosím doplniť.., prispievať k rozvoju už existujúcich laboratórií na UNIZA, resp. 
poskytnutia súčinnosti pri ich sprevádzkovaní. 

3. Na základe vzájomnej dohody môžu účastníci dohody spolupracovať aj v oblasti...prosím 
uviesť... 

 
Článok 3 

Rozvoj spolupráce, nadväzujúce zmluvy 
 

1. Účastníci dohody sa dohodli na bezplatnej vzájomnej spolupráci v súlade s článkom 1 a 2 tejto 
dohody. 

2. Účastníci dohody sa dohodli vzájomne informovať o svojej činnosti a minimálne raz ročne budú 
organizovať spoločné stretnutia, súčasťou ktorých bude vyhodnotenie vzájomnej spolupráce        
a plnenia tejto dohody. 

3. V prípade spoločného záujmu je možné rozšíriť vzájomnú spoluprácu aj o ďalšie oblasti alebo 
úrovne spolupráce v súlade s možnosťami účastníkov dohody formou uzatvorenia ďalšej 
nadväzujúcej dohody alebo zmluvy. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 
1. V prípade, že počas vzájomnej spolupráce medzi partnerom a UNIZA bude nakladané                     

s informáciami obchodného alebo technického charakteru, ku ktorým má partner alebo UNIZA    
a jej súčasti majetkové práva (patenty, know how alebo iné predmety duševného alebo 
priemyselného vlastníctva), a ktoré sú označené ako dôverné, sú partner aj UNIZA povinní 
zabezpečiť ich ochranu, nesprístupnia ich tretím osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako na 
plnenie záväzkov vyplývajúcich zo spoločnej dohody bez vzájomného súhlasu. Táto povinnosť 
sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie bežne dostupné tretím osobám                            
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a skutočností, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu 
oprávnenými zástupcami účastníkov dohody. 

3. Dohodu je možné ukončiť vzájomnou dohodou účastníkov dohody alebo výpoveďou s 6 
mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede druhému účastníkovi dohody. Platnosť tejto dohody končí v prípade  zániku 
alebo dňom vyhlásenia konkurzu niektorého z účastníkov dohody. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov bude mať                  
k dispozícii dve vyhotovenia. 

5. Všetky prípadné zmeny a doplnenia dohody budú vyhotovené po vzájomnej dohode účastníkov 
dohody vo forme písomných dodatkov k dohode a budú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

6. Táto dohoda sa riadi slovenským právnym poriadkom. Akékoľvek spory vyplývajúce z dohody 
sa účastníkov dohody zaväzujú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodu. Ak takáto dohoda 
nebude možná, prípadný spor bude riešený príslušným súdom SR. 

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohoda bola uzavretá na základe ich vzájomnej dohody slobodne 
a vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne, bez nápadne nevýhodných podmienok a omylu; že 
si návrh dohody pred podpísaním prečítali a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými  podpismi svojich zástupcov na dohode.  

 
V ...... dňa XX.YY.2021        V Žiline dňa XX.YY.2021 
 
 
 
................................................................                 ................................................................ 
    meno a priezvisko     meno a priezvisko 
  funkcia             rektor/dekan 
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           Príloha č. 2- vzor 
 

RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI S AUTORITOU Z PRAXE 

je uzavretá v zmysle  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

Obchodné meno: názov partnera 

sídlo:   adresa 

zastúpená:          meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene partnera, jej funkcia 

právna forma: právna subjektivita, zapísaná v .... 

IČO:     

DIČ:      

IČ DPH:     

osoba zodpovedná  meno a priezvisko 

za plnenie dohody: email, t.č. 

(ďalej len „AUTORITA z praxe“) 

a 

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) 

   Fakulta.... (skratka) vypíše sa, ak dohodu podpisuje fakulta  

sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

zastúpená:                 meno a priezvisko, rektor / dekan 

meno a priezvisko, dekan fakulty oprávným konať v mene Žilinskej univerzity 

v Žiline vo veci tohto právneho úkonu v súlade s § 27 ods.2  Štatútu UNIZA a 

§ 28 ods.1 veta druhá zákona č. 131/2002 Z.z.. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o VŠ“) vypíše sa, ak dohodu podpisuje fakulta  

právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom o VŠ ako verejná  vysoká škola 

IČO:   00397563 

DIČ:    2020677824 

IČ DPH:   SK2020677824 

osoba zodpovedná  meno a priezvisko 

za plnenie dohody: email, t.č. 

(ďalej len „UNIZA“ / „skratka fakulty“ alebo spolu len „účastníci dohody“) 

uzatvárajú nasledujúcu rámcovú dohodu o spolupráci  

(ďalej len „dohoda") 

Preambula 



 

12 
 
 

 

1. AUTORITA z praxe je....postavenie   partnera v odbore.... ... prosím doplniť (koho zastupuje, 

čomu sa venuje, aké je jej postavenie v odvetví) 

2. Názov partnera (ďalej len „AUTORITA z praxe“) a Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „UNIZA”), 

Fakulta...(v tomto prípade sa nebude používať skratka UNIZA, ale skratka fakulty) touto dohodou 

upravujú podmienky vzájomnej spolupráce, ktorej cieľom je dosiahnutie čo najvyššej kvality  

vzdelávania v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonom o 

zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania“), ktorej výsledkom bude skvalitnenie 

prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v študijnom odbore ...prosím 

doplniť...a zabezpečenie jeho rozvoja. 

Článok 1 

Predmet dohody 

1. Táto dohoda upravuje vzájomný vzťah a spoluprácu medzi UNIZA a AUTORITOU z praxe pri 
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania hlavne v oblasti objektívneho 
a nezávislého posúdenia študijných programov s ohľadom na potreby praxe. 

2. AUTORITA z praxe má ako externá zainteresovaná strana osobitné postavenie s ohľadom na 
jej predmet činnosti, resp. profesijné zameranie a jej hlavnou úlohou je do 30 dní odo dňa 
doručenia písomnej žiadosti UNIZA objektívne a nezávisle sa vyjadriť k vytváraniu, úprave, 
rušeniu a zosúlaďovaniu študijných programov so štandardmi SAAVŠ. 

 
Článok 2 

Práva a povinnosti účastníkov dohody 

1. Na základe svojho zamerania a postavenia je AUTORITA z praxe oprávnená sa vyjadrovať 
k študijným programom... prosím doplniť názvy študijných programov.. a prípadne nových 
študijných programov súvisiacich so zameraním a postavením partnera, ktoré sú 
zabezpečované, resp. budú zabezpečované .. prosím doplniť názov fakulty alebo ústavu... 

2. UNIZA je povinná predložiť AUTORITE z praxe všetky potrebné dokumenty, na základe ktorých 
bude môcť AUTORITA z praxe vyjadriť svoj odborný názor na daný študijný program a jeho 
dôležitosť pre prax.  

3. AUTORITA z praxe na základe žiadosti UNIZA poskytne vyjadrenie k: 
a) k návrhom pre zosúlaďovanie existujúcich akreditovaných študijných programov so 

štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a štandardmi SAAVŠ pre študijný program, 

b) k potrebe vytvorenia nového študijného programu (k podnetu),   
c) k zámeru pre vytvorenie nového študijného programu, 
d) k návrhu na vytvorenie nového študijného programu,  
e) k návrhu na úpravu študijného programu, 
f) k podnetu na zrušenie študijného programu,  
g) k ďalším záležitostiam súvisiacim so zabezpečovaním kvality vzdelávania na UNIZA na 

základe požiadaviek UNIZA alebo jej súčasti. 
4. Vyjadrenie AUTORITY z praxe musí byť písomné v predpísanom formulári, nezávislé 

a objektívne. Súčasťou vyjadrenia je aj Príloha č. 2a- Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu 
záujmov pri posudzovaní študijných programov a mlčanlivosti. Aby nedošlo ku konfliktu záujmov, 



 

13 
 
 

za autoritu z praxe sa nemôže vyjadrovať zamestnanec, ktorý je súčasťou Rady garantov, Rady 
študijného programu alebo sa podieľal na tvorbe študijného programu. 

5. Účastníci dohody sa dohodli na bezplatnej vzájomnej spolupráci v súlade s článkom 1 a 2 tejto 
dohody. 

6. Účastníci dohody sa dohodli vzájomne sa informovať o svojej činnosti a minimálne raz ročne 
vyhodnotiť vzájomnú spoluprácu a plnenia tejto dohody. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu 

oprávnenými zástupcami účastníkov dohody. 
2. Dohodu je možné ukončiť vzájomnou dohodou účastníkov dohody alebo výpoveďou s 2 

mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede druhému účastníkovi dohody.  

3. Platnosť tejto dohody končí v prípade  zániku niektorého z účastníkov dohody alebo dňom 
vyhlásenia konkurzu na niektorého z účastníkov dohody. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov bude mať                           
k dispozícii dve vyhotovenia. 

5. Všetky prípadné zmeny a doplnenia dohody budú vyhotovené po vzájomnej dohode účastníkov 
vo forme písomných dodatkov a budú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohoda bola uzavretá na základe ich vzájomnej dohody slobodne 
a vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne, nápadne nevýhodných podmienok a omylu; že si 
návrh dohody pred podpísaním prečítali a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými  podpismi svojich zástupcov na dohode.  

 
V ...... dňa XX.YY.2021        V Žiline dňa XX.YY.2021 
 
 
 
................................................................                 ................................................................ 
    meno a priezvisko     meno a priezvisko 
  funkcia                          rektor/dekan 
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          Príloha č. 2a- vzor 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

o vylúčení konfliktu záujmov a mlčanlivosti 

 

 

Názov spoločnosti /združenia ......., sídlo, IČO, zastúpené ..................... 

       

týmto vyhlasuje,  

že zamestnanec/zamestnanci, ktorý/í vypracoval/i stanovisko k študijnému programu,  

a) v posledných troch rokoch nebol/i členom Rady garantov, Rady študijného programu  alebo 
zamestnancom Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty... alebo jej spoluriešiteľských 
organizácií, 

b) neexistujú žiadne ďalšie skutočnosti, ktoré by mu/im bránili v nestrannom konaní v rámci 
posudzovania študijného programu, 

c) je si vedomý/sú si vedomí toho, že je /sú povinný/í dodržiavať mlčanlivosť o obsahu 
predložených dokumentov na posúdenie, nebude/nebudú o ich obsahu informovať iné 
osoby, nebude/ nebudú vytvárať kópie dokumentov, alebo ich častí predložených 
k vypracovaniu stanoviska a poskytovať  tieto dokumenty alebo ich kópie iným osobám bez 
písomného súhlasu ich autorov, 

d) poskytnuté dokumenty vrátane priložených elektronických nosičov po vypracovaní 
stanoviska vráti/vrátia Žilinskej univerzite v Žiline;  materiály zaslané e-mailom, alebo 
stiahnuté z web stránok po  vypracovaní stanoviska budú zlikvidované a o údajoch, ktoré 
boli označené za dôverné, zachovám/e mlčanlivosť. 

 

V ...... dňa XX.YY.2021     
 
 
              ................................................................ 
           meno a priezvisko  
    
          funkcia   
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           Príloha č. 3- vzor 
 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S EXTERNÝM PARTNEROM  Z PRAXE  

je uzavretá v zmysle  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

Obchodné meno: Názov partnera 

sídlo:   adresa 

zastúpená:          meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene partnera, jej funkcia 

právna forma: právna subjektivita, zapísaná v .... 

IČO:     

DIČ:      

IČ DPH:     

osoba zodpovedná  meno a priezvisko 

za plnenie memoranda: email, t.č. 

(ďalej len „Partner“) 

a 

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) 

   Fakulta.... (skratka)- vypíše sa, ak dohodu podpisuje fakulta 

sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

zastúpená:             meno a priezvisko, rektor 

meno a priezvisko, dekan fakulty oprávným konať v mene Žilinskej univerzity v 

Žiline vo veci tohto právneho úkonu v súlade s § 27 ods.2  Štatútu UNIZA a § 28 

ods.1 veta druhá zákona č. 131/2002 Z.z.. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

VŠ“) -vypíše sa, ak dohodu podpisuje fakulta  

právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom o VŠ ako verejná  vysoká škola 

IČO:   00397563 

DIČ:    2020677824 

IČ DPH:   SK2020677824 

osoba zodpovedná  meno a priezvisko 

za plnenie memoranda: email, t.č. 

(ďalej len „UNIZA“ alebo „skratka fakulty“ , „Partner“ alebo spolu len „účastníci memoranda“) 

uzatvárajú nasledujúce memorandum  o spolupráci s externým partnerom z praxe  

(ďalej len „memorandum") 
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Preambula 

 

Názov partnera (ďalej len „PARTNER“) a Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „UNIZA”), 

Fakulta...(v tomto prípade sa nebude používať skratka UNIZA, ale skratka fakulty) týmto 

memorandom upravujú podmienky vzájomnej spolupráce a podpory pri plnení svojich cieľov, vízií 

a zámerov, ktoré smerujú k rozvoju...prosím doplniť...  

Článok 1 

Predmet memoranda 

 

1. Toto memorandum upravuje vzájomný vzťah a spoluprácu medzi UNIZA a PARTNEROM, ktorá 
bude vzájomne prospešná a podporí oboch účastníkov memoranda v plnení ich stanovených 
cieľov. 

2. PARTNER je....základný popis tejto organizácie... 
3. UNIZA a PARTNER sa vzájomne dohodli na spolupráci v oblasti.... ..prosím doplniť. 
4. PARTNER má  záujem o spoluprácu v oblasti: 

a) výchovy vysokoškolských odborníkov, 
b) podpory vzájomnej spolupráce pri rozvoji prípadných spoločných aktivít, 
c) umožnenia rýchlej aplikácie poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych                  

a koncepčných úloh oboch účastníkov memoranda, 
d) vzájomného poskytovania informácií o dosiahnutých výsledkoch a výmeny know-how             

v oblastiach spolupráce, 
e) umožňovania odbornej praxe pre študentov a zamestnancov UNIZA, 
f) poskytovania spätnej väzby k činnosti a výsledkom UNIZA, najmä spätnej väzby vo vzťahu 

k absolventom UNIZA v prípade, že ich zamestnávajú, 
g) poskytnutia súčinnosti pri navrhovaní a plnení plánu rozvoja vedy a techniky v oblasti 

obojstranného záujmu, 
h) vzájomného vytvárania podmienok pre spoluprácu pri organizovaní podujatí (konferencií, 

seminárov, workshopov) v oblastiach spoločného záujmu, pričom si účastníci memoranda 
budú vzájomne poskytovať informácie o pripravovaných odborných podujatiach v oblastiach 
spoločného záujmu, s ponukou na aktívnu účasť, ak je jeden z účastníkov dohody 
organizátorom takého podujatia. 

 
Článok 2 

Rozvoj spolupráce, nadväzujúce zmluvy 
 

1. Účastníci memoranda sa dohodli na bezplatnej vzájomnej spolupráci v súlade s článkom 1  tohto 
memoranda. 

2. Účastníci dohody sa dohodli vzájomne informovať o svojej činnosti a minimálne raz ročne budú 
organizovať spoločné stretnutia, súčasťou ktorých bude vyhodnotenie vzájomnej spolupráce a 
plnenia tejto dohody. 

3.  V prípade spoločného záujmu je možné rozšíriť vzájomnú spoluprácu aj o ďalšie oblasti alebo 
úrovne spolupráce v súlade s možnosťami účastníkov memoranda formou uzatvorenia ďalšej 
nadväzujúcej dohody alebo zmluvy. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V prípade, že počas vzájomnej spolupráce medzi partnerom a UNIZA bude nakladané s 

informáciami obchodného alebo technického charakteru, ku ktorým má partner alebo UNIZA a 
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jej súčasti majetkové práva (patenty, know how alebo iné predmety duševného alebo 
priemyselného vlastníctva), a ktoré sú označené ako dôverné, sú partner aj UNIZA povinné 
zabezpečiť ich ochranu, nesprístupnia ich tretím osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako na 
plnenie záväzkov vyplývajúcich zo spoločnej dohody bez vzájomného súhlasu. Táto povinnosť 
sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie bežne dostupné tretím osobám  a 
skutočností, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov memoranda. 

3. Memorandum je možné ukončiť vzájomnou dohodou účastníkov memoranda alebo výpoveďou 
s 6 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede druhému účastníkovi memoranda. Platnosť tohto memoranda končí 
v prípade  zániku alebo dňom vyhlásenia konkurzu niektorého z účastníkov memoranda. 

4. Memorandum je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov bude mať k 
dispozícii dve vyhotovenia. 

5. Všetky prípadné zmeny a doplnenia memoranda budú vyhotovené po vzájomnej dohode 
účastníkov memoranda vo forme písomných dodatkov k memorandu a budú jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

6. Toto memorandum sa riadi slovenským právnym poriadkom. Akékoľvek spory vyplývajúce z 
memoranda sa účastníkov memoranda zaväzujú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodu. Ak 
takáto memorandum nebude možná, prípadný spor bude riešený príslušným súdom SR. 

7. Účastníci memoranda vyhlasujú, že memorandum bolo uzavreté na základe ich vzájomnej 
dohody, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne, bez nápadne nevýhodných 
podmienok a omylu; že si návrh memoranda pred podpísaním prečítali a bez výhrad s ním 
súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými  podpismi svojich zástupcov na memorande.  

 
V ...... dňa XX.YY.2021        V Žiline dňa XX.YY.2021 
 
 
 
................................................................                 ................................................................ 
    meno a priezvisko              meno a priezvisko 
  funkcia             rektor/dekan 
 

 

 

 


