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Memorandum o spolupráci 

uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov 

(ďalej len „memorandum“) 

 

uzavreté medzi 

 

Slovenským národným strediskom pre ľudské práva 

so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava 

konajúcim prostredníctvom: PhDr. Silvie Porubänovej, výkonnej riaditeľky 

(ďalej v texte ako “SNSĽP”) 

 

a 

 

Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania 

so sídlom: Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5 

konajúcim prostredníctvom: PhDr. Romany Kanovskej, riaditeľky 

(ďalej v texte ako “NÚCEM”) 

 

I. 

Ciele spolupráce 

1) Zvýšiť vedecké poznanie v oblasti napĺňania medzinárodných ľudskoprávnych 

záväzkov, špecificky práva na vzdelanie, prostredníctvom zberu dát a ich analýzy 

určiť tie oblasti, v ktorých je nevyhnutné zlepšenie, prípadne identifikovať spoločnými 

silami tie skupiny obyvateľov SR, ktoré nemajú zabezpečený rovný prístup ku 

vzdelaniu. 
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2) Zvýšiť povedomie o práve na vzdelanie, prekážkach rovného prístupu ku vzdelaniu 

pre všetkých v SR a vytvoriť priestor pre verejnú a odbornú diskusiu o vhodných 

opatreniach. 

II. 

Predmet a forma spolupráce 

1) Za účelom dosiahnutia cieľov uvedených v časti I., budú partnerské strany 

spolupracovať nasledovným spôsobom: 

a) NÚCEM poskytne SNSĽP anonymizované dáta zozbierané v rámci realizácie 

medzinárodných a národných certifikovaných meraní a ďalších zberov dát, ktoré 

zdieľanie s treťou stranou umožňujú; 

b) odborní zamestnanci a zamestnankyne NÚCEM-u poskytnú konzultácie pre 

potreby interpretácie zdieľaných alebo verejne dostupných dát SNSĽP; 

c) SNSĽP a NÚCEM budú spolupracovať na komplexnejších výskumných úlohách 

v oblasti vzdelávania a prístupu ku vzdelaniu, ak na takúto spoluprácu vznikne 

príležitosť; 

d) SNSĽP poskytne NÚCEM-u priestory knižnice a zariadenie na účely interných či 

externých podujatí, nahrávacie štúdio na podcasty a súčinnosť pri využívaní 

nahrávacieho zariadenia, priestor v komunikačných materiáloch SNSĽP; 

e) SNSĽP poskytne odborné konzultácie a školenia v oblastiach dodržiavania zásady 

rovného zaobchádzania či v iných relevantných ľudskoprávnych témach.  

 

III. 

Poskytovanie súčinnosti 

1) Uvedené formy spolupráce budú koordinované s ohľadom na časové a personálne 

kapacity partnerských strán a po ich vzájomnej dohode. 

 

2) Povinnosti vyplývajúce zo spolupráce budú realizované bezodplatne. 
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IV. 

Záverečné ustanovenia 

1) Partnerské strany uzatvárajú Memorandum o spolupráci na dobu neurčitú. V prípade, 

ak ktorákoľvek partnerská strana dôjde k dôvodnému záveru, že Memorandum o 

spolupráci už neplní svoj účel, je oprávnená písomne informovať druhú stranu o 

zámere ukončiť spoluprácu. 

  

2) Partnerské strany môžu po vzájomnej dohode rozšíriť alebo zúžiť rozsah spolupráce 

dohodnutý v Memorande o spolupráci. Ustanovenia Memoranda o spolupráci možno 

meniť alebo dopĺňať iba po vzájomnej dohode partnerských strán v podobe 

písomných dodatkov podpísaných oboma stranami. 

 

3) Memorandum o spolupráci je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, každá z partnerských 

strán obdrží jeden rovnopis. 

 

4) Memorandum o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania 

oprávnenými zástupkyňami oboch strán. 

 

5) Uzavretie Memoranda o spolupráci je prejavom slobodnej a vážnej vôle partnerských 

strán, vyjadrenej dostatočne zrozumiteľne a určito, pričom na znak súhlasu ho 

podpisujú osoby oprávnené konať v ich mene. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa       V Bratislave, dňa 

 

____________________     ____________________ 

PhDr. Silvia Porubänová     PhDr. Romana Kanovská 

   výkonná riaditeľka      riaditeľka 

 


