
Memorandum o vzájomnej spolupráci

(ďalej len "Memorandum")

uzavreté medzi:

Moitin s.r.o.

So sídlom: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 47 349 069

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č.: 123623/B

Zastúpená: Slavomír Terezka, konateľ

(ďalej ako .spotočnost")

na strane jednej

a

SOŠ polytechnická Humenné

So sídlom: Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné

IČO: 893358

Zastúpená: Ing. Ján Havrilčák, zástupca riaditel'a

(ďalej ako .Partner")

na strane druhej

(ďalej spolu aj ako "Účastníci")

Preambula

1. Spoločnosť týmto vyhlasuje, že spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v
oblasti podpory vzdelávania založenej na spolupráci zamestnávateľov a iných inštitúcií, ktoré
pomáhajú ľuďom presadiť sa na trhu práce v Slovenskej republike

2. Partner týmto vyhlasuje, že sa stotožňuje so zámermi, poslaním a cieľmi Spoločnosti a má
záujem o realizáciu spolupráce k dosiahnutiu cieľov Memoranda.

3. Toto Memorandum sa uzatvára v rámci realizácie Projektu s názvom: "Vzdelávanie pre trh
práce", kód projektu: 312011G522, Operačný program Ľudské zdroje, spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prioritná os 1.
Vzdelávanie, pre kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny (ďalej len "Projekt"), ktorého
primárnym cieľom (312010041 - 1.4.1) je: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s
dôrazom na rozvoj k/'účových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.



Článok l.
(Cie/e)

1. Účastníci memoranda o vzájomnej spolupráci vyhlasujú, že majú záujem o realizáciu spolupráce k
dosiahnutiu týchto ciel'ov:

Hlavný ciel':

Investovaním do rozvoja I'udských zdrojov formou ich zapojenia do celoživotného
vzdelávania a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce zlepšíme ich sociálnu
situáciu".

Špecifické ciele:

1. Zabezpečiť vyššiu účasť dospelých na CŽV s ciel'om zvýšiť alebo obnoviť ich kvalifikáciu, čo
pre nich znamená udržatel'nosť na trhu práce v súlade s požiadavkami trhu práce,

2. Doplniť súčasný systém formálneho vzdelávania na školách o produkty ďalšieho vzdelávania a
lepšie prepojiť systém vzdelávania s trhom práce.

2. Účastníci sa dohodli na spolupráci za účelom dosiahnutia stanovených ciel'ov prostredníctvom
nasledovných aktivít

Aktivita 3: Spolupráca so zamestnávatel'mi,
Aktivita 1: Identifikácia chýbajúcich kompetencií a vzdelávacích potrieb,
Aktivita 2: Tvorba a realizácia vzdelávacích programov.

Článok II.
(Rámec spolupráce)

1. Účastníci deklarujú, že počas doby vzájomnej spolupráce na aktivitách uvedených v článku l.
bode 2., budú spoločne vyvíjať úsilie pre dosiahnutie stanovených cieľov a to najmä formou
nasledujúcich činností:

a) vytváranie prostredia, v ktorom je vzdelávanie prepojené s požiadavkami zamestnávatel'ov
a prispieva k osobnostnému i odbornému rastu účastníkov vzdelávania, čo absolventom ul'ahčí
uplatnenie na trhu práce;

b) realizácia skupinových aktivít - pracovných stretnutí a workshopov zástupcov zamestnávateľov
a prípadne iných inštitúcií na výmenu skúseností, zhodnotenie úrovne prijímaných
zamestnancov, identifikáciu chýbajúcich zručností zamestnancov na rôznych riadiacich
úrovniach;

c) zisťovanie chýbajúcich kompetencií a vzdelávacích potrieb zamestnancov Partnera;
d) vzdelávanie existujúcich zamestnancov Partnera (príprava školení a ich realizácia);
e) preškolenie nových zamestnancov (príprava školení a ich realizácia);
f) vypracovanie a plnenie harmonogramu plánovaných pracovných stretnutí za účelom priebežného

vyhodnocovania realizácie projektových aktivít;
g) realizácia ďalších plánovaných aktivít.

2. Jednotlivé ustanovenia tohto Memoranda budú vyklada né v spojitosti s vykonávacími zmluvami,
ktoré sa Účastníci medzi sebou zaväzujú uzavrieť v nadväznosti na toto Memorandum.

3. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom vzájomná spolupráca jeho Účastníkov
bude pretrvávať aj po zavŕšení projektu uvedeného v článku l. Memoranda. Účastníci môžu
vypovedať Memorandum v rámci dvojmesačnej výpovednej lehoty, pričom výpovedná lehota
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej Zmluvnej strane.
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Článok III.
(Duševné vlastníctvo a dôvernost)

1. Účastníci sa po vzájomnej dohode zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých ustanoveniach
Memoranda a podmienkach vzájomnej spolupráce, ktoré by mohli dotknutého Účastníka poškodiť
a zároveň sa zaväzujú vzájomne rešpektovať práva Účastníkov na ochranu ich duševného
vlastníctva.

2. Účastníci Memoranda však berú na vedomie, že ustanovenia Memoranda, ktorých sa netýka
predchádzajúci bod Memoranda, prípadne jeho všeobecná časť, alebo zoznam partnerov
Spoločnosti môže byť zverejnený na webovej stránke projektu v časti týkajúcej sa partnerstiev
Spoločnosti. Podpísaním Memoranda s týmto zverejnením vyjadrujú Účastníci súhlas.

Článok IV.
(Záverečné ustanovenia)

1. Memorandum je možné meniť alebo doplňat' len písomnou dohodou Účastníkov.

2. Memorandum je vyhotovené v slovenskom jazyku v troch (3) vyhotoveniach, pričom Spoločnosť
dostane dve (2) jeho vyhotovenia a Partner dostane jeden originál memoranda.

3. Účastníci vyhlasujú, že všetky údaje uvedené v Memorande sú pravdivé a že nič nezamlčali, čo
by malo alebo by mohlo mať vplyv na ich vzájomnú spoluprácu.

4. Účastníci vyhlasujú, že ustanovenia Memoranda vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, že ich
prejavy sú dostatočne určité a zrozumitel'né. Na znak súhlasu s celým obsahom Memoranda ho
Účastníci podpisujú.

5. Memorandum nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

V Humennom, dňa 26.4.2019


