Memorandum o spolupráci
(ďalej len „Memorandum“)
uzatvorené v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:
Názov:

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Sídlo:

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny orgán: Ing. Branislav Hadár
IČO:

17 314 852

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Felix Dömény
37 857 665
2022288697

Preambula
1. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je rozpočtová organizácia v priamej
pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriadená
v súlade s § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. ŠIOV pôsobí ako koordinačná, pedagogicko-poradenská, vzdelávacia, výskumno-vývojová.
informačná a odborno-metodická organizácia zameraná na rozvoj odborného vzdelávania
a prípravy, celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v súlade s aktuálnymi
a perspektívnymi vzdelávacími trendmi a potrebami trhu práce.
3. Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (ASOŠS) je dobrovoľné a otvorené
združenie stredných odborných škôl ako právnických osôb, ktoré vzniká a svoju činnosť
vykonáva podľa Občianskeho zákonníka §20f - §20j v platnom znení.
4. ASOŠ vznikla na základe iniciatívy a potreby stredných odborných škôl s cieľom
podporovať výučbu a vzdelávanie a zabezpečovať šírenie progresívnych metód a systémov
výchovy a vzdelávania.
5. ŠIOV a ASOŠS uzatvárajú toto Memorandum na základe vzájomného záujmu zachovať
a rozvíjať výchovno-vzdelávací proces v prostredí priemyselných, obchodných a odborných
škôl.

Článok I.
Účel memoranda
1. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri vytváraní metodických usmernení,
vzájomnom pozývaní sa v procese návrhov, pripomienkovaní a vytváraní dokumentov
týkajúcich sa vzdelávacieho procesu stredných odborných škôl.
2. Zmluvné strany deklarujú záujem o spoluprácu nielen v rámci usmerňujúcich aktivít
metodického procesu, ale aj v organizovaní spoločných akcií, súťaží, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou rozvoja kvality vzdelávania.

Článok II.
Popis a forma spolupráce
1. Zmluvné strany akceptujú vzájomnou spoluprácou tieto aktivity:
a) rozvoj kvality vzdelávania primárne na stredných priemyselných, obchodných
a odborných školách,
b) zavedenie priorít vzdelávacej politiky do praxe škôl formou akčného plánovania.
2. Uvedené ciele chcú strany dosiahnuť nasledovnými krokmi:
a) zapájaním zmluvných strán do konzultácií a tvorby kurikulárnych a iných dokumentov
s priamym dopadom na vzdelávací proces,
b) vytvorením odbornej diskusnej platformy na tému nové smerovanie odborného
vzdelávania a prípravy,
c) aktívnou účasťou na tematicky realizovaných konferenciách, seminároch, webinároch,
d) ostatnými činnosťami smerujúcimi k zlepšovaniu rozvoja vzdelávania.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany tohoto Memoranda vyjadrujú svoju slobodnú vôľu vzájomne spolupracovať
v oblastiach vymedzených týmto Memorandom a formami v ňom uvedenými.
2. Toto Memorandum nezakladá žiadne právo účastníkov na finančné, či hmotné plnenie od
druhej zmluvnej strany, pokiaľ nevznikne iná písomná forma k takémuto kroku.

3. Každá zo zmluvných strán môže Memorandum písomne vypovedať, a to bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota je v trvaní dvoch mesiacov a začína plynúť nasledujúcim
mesiacom po doručení výpovedi druhej zmluvnej strane.
4. K tomuto Memorandu sa môže pripojiť akýkoľvek ďalší subjekt, ktorý akceptuje znenie
Memoranda.
5. Memorandum je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou po odsúhlasení
zmluvnými stranami.
6. Toto Memorandum sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
každá strana obdrží po jednom rovnopise. Zmluvné strany prehlasujú, že im je obsah
Memoranda známy v celom rozsahu, je prejavom ich skutočnej a slobodnej vôle, a že ho
neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pričom dôkazom toho je nižšie
pripojený vlastnoručný podpis ich oprávnených zástupcov.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ŠIOV bezodkladne po uzavretí tohto Memoranda zabezpečí
jeho zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnení
v Centrálnom registri zmlúv. zverejnenia.
8. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.

V Bratislave 16. apríla 2021

................................................................
Štátny inštitút odborného vzdelávania

....................................................................
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Ing. Branislav Hadár

Ing. Felix Dömény

riaditeľ

prezident

