
Pristúpenie Slovenskej sporiteľne, a. s. 
k Memorandu o spolupráci 

medzi  

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 

a 

firmou Cisco Systems 

Preambula 

Slovenská sporiteľňa, a. s. v snahe podporiť vzdelávanie a rozvoj v oblasti informačných 
technológií v Slovenskej republike, týmto potvrdzuje svoje rozhodnutie pristúpiť k spolupráci medzi 
Ministerstvom školstva SR a firmou Cisco Systems deklarovanou „Memorandom o spolupráci 
medzi Ministerstvom školstva SR a firmou Cisco Systems „ zo dňa 30.1.2001 ( ďalej len 
„Memorandum"). 

I. Úvod 

Slovenská sporiteľňa, a. s. svojím rozhodnutím pristúpiť k spolupráci medzi Ministerstvom školstva 
SR a firmou Cisco Systems potvrdzuje svoj záväzok, finančne sa podieľať na realizácii 
implementácie programu „Cisco Networking Academy Program" (CNAP) do študijných osnov 
vzdelávacích inštitúcií SR. 

II. Všeobecné podmienky spolupráce 

Toto pristúpenie k Memorandu je založené na vzájomnom partnerstve a dôvere. Realizácia 
spolupráce bude naplnená formou konkrétnych zmlúv a dohôd, ktoré budú vypracované formou' 
neoddeliteľných dodatkov k Memorandu. 
Slovenská sporiteľňa, a. s. v rámci deklarovanej    spolupráce bude finančný príspevok na 
implementáciu programu CNAP realizovať prostredníctvom neinvestičného fondu „Spoločnosť 
absolventov a priateľov technickej univerzity v Košiciach"  (ďalej len SAPTU) formou zmluvného 
vzťahu. 

Cisco Systems sa zaväzuje: 

- prezentovať Slovenskú sporiteľňu, a. s. ako generálneho partnera programu CNAP, pričom 
podmienky a rozsah tejto prezentácie budú dohodnuté osobitne 



Ministerstvo školstva SR sa zaväzuje : 

- v rámci svojich možností, medializovať pristúpenie Slovenskej sporiteľne, a. s.  k realizácii 
programu CNAP a prezentovať Slovenskú sporiteľňu ako generálneho partnera programu CNAP 

III. Záver 

Výsledky spolupráce v zmysle tohoto pristúpenia Slovenskej sporiteľne, a. s. k Memorandu budú 
prezentované každoročne v rámci hodnotiacej konferencie, za účasti zástupcov Ministerstva 
školstva SR, Cisco Systems, Slovenskej sporiteľne, a.s. a iných pozvaných hostí. 

Toto Memorandum môže byť zmenené alebo dopĺňané len vo forme písomných dodatkov 
podpísaných všetkými zúčastnenými stranami. 

V Bratislave, dňa 

Za Ministerstvo školstva: 

 

Doc.lng. Peter Ponický.PhD. 

minister školstva SR 

Za Slovenskú sporiteľňu, a.s. 

 
Mag. Regina Ovesny-Straka 

generálna riaditeľka a 

predsedníčka predstavenstva 

Za Cisco Systems   
International BV: 

        Robert Lewis 

        Sr. Manager  

Learning & Development 

 
Ing. Peter Švec 

vedúci odboru 

komunikácia a sponzoring 

 



DODATOK Č. 1 

k pristúpeniu Slovenskej sporiteľne, a. s. k Memorandu o spolupráci medzi Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky a firmou Cisco Systems. 

V zmysle naplnenia pristúpenia k Memorandu o spolupráci medzi Cisco Systems a Ministerstvom 
školstva SR a na základe špecifikácie potrieb vzdelávacích inštitúcií zapojených do programu 
CNAP v roku 2002 sa Slovenská sporiteľňa sa zaväzuje: 

- realizovať v roku 2002 finančný príspevok na dobudovanie technického vybavenia 16 škôl 
v súvislosti    s implementáciou    CNAP,    ktorý    bude    realizovaný    prostredníctvom    zmluvy 
s neinvestičným fondom SAPTU 

- zúčastňovať sa na mediálnych akciách, zameraných na propagáciu implementácie programu 
CNAP v SR a prezentáciu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR, Cisco Systems a 
Slovenskej sporiteľne, a. s. v zmysle Pristúpenia k Memorandu 

V Bratislave, dňa 

Za Ministerstvo školstva: 

 
Doc.lng. Peter Ponický.PhD. 

minister školstva SR 

Za Slovenskú sporiteľňu, a.s. 
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generálna riaditeľka a 

predsedníčka predstavenstva 

Za Cisco Systems 
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          Sr. Manager 

Learning & Development 

 
Ing. Peter Švec 

vedúci odboru 

 komunikácia a sponzoring 

 

 


