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MEMORANDUM 

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

(ďalej len „memorandum“) 

 

medzi nasledovnými stranami:  
 
 
Futuristiq, o.z. 
 
sídlo:    Kopčianska 3756/8, 85101 Bratislava, Slovenská republika  
štatutárny orgán:  Dagmar Ceľuchová Bošanská 
IČO:   42184061 
 
(ďalej ako „Futuristiq o.z.“) 

 
a 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Sídlo:    Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
Organizačná zložka:  Fakulta architektúry STU v Bratislave 
Sídlo:    Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1 
Splnomocnený zástupca: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan 
 
Poverený zástupca pre vecné rokovania: Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD 
IČO:    00397687 
Verejná vysoká škola zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
(ďalej ako „Fakulta architektúry“) 
 
(spoločne ďalej ako „strany memoranda“) 
 
 

Preambula 
 

Účelom memoranda je: 

a) zaistiť spoluprácu medzi stranami memoranda, 
b) koordinovať prístup a jednotne presadzovať spoločné záujmy strán memoranda, 
c) zvýšiť kvalitu verejných politík 
d) zvýšiť kvalitu vzdelávania a výskumu. 
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Článok 1 
Predmet memoranda  (oblasti spolupráce) 

1. Strany memoranda sa dohodli na uzatvorení tohto memoranda s cieľom vytvorenia 
multisektorového partnerstva a upravenia ich vzájomných práv a povinností a ostatných 
podmienok. 

2. Fakulta architektúry uzavretím tohto memoranda súhlasí s tým, že bude aktívne 
spolupracovať s Futuristiq o.z. v nasledujúcich oblastiach: 

 
a) Participatívny prístup pri tvorbe verejných politík, okrem iného aj využívaním 

online platformy pre participatívne územné plánovanie (zber a analyzovanie 

subjektívnych dát od občanov prostredníctvom pocitových máp) v prípadoch, kedy 

bude možné tieto aktivity integrovať do výučby či výskumu.  

b) Výmena skúseností pri práci s geografickými údajmi a pri budovaní IT analytickej 

platformy nad širokou údajovou základňou. 

c) Propagácia a popularizácia výstupov spolupráce strán memoranda a sieťovanie strán 

memoranda s partnermi v zahraničí. 

 

3. Futuristiq o.z. vykonáva vo vzťahu k tomuto memorandu najmä: 

 
a) zmapuje súčasný stav problematiky strategického a územného plánovania v mestách 

a obciach v Prešovskom kraji, participácie a využívania objektívnych dát a dôkazov 

v procese rozhodovania, 

b) vypracuje odporúčania pre pracovné postupy v rámci Manažmentu dát, 

c) vybuduje online platformu pre participatívne územné plánovanie, ktorá bude 

využívať rôzne dátové zdroje – predovšetkým objektívne dáta z otvorených databáz 

a subjektívne dáta z pocitových máp v Prešovskom kraji. 

2. Strany memoranda sa zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť za účelom plnenia 
svojich záväzkov, ktoré im z memoranda vyplývajú.  

 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za 
zverejnenie dohody zodpovedá FA STU. 

2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú do prípadného písomného vypovedania 
tohto memoranda jednou zo strán memoranda. 
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3. Strany memoranda zhodne prehlasujú, že si toto memorandum pred jeho podpísaním 
prečítali, že bolo uzavreté po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle 
určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ,prípadne za nevýhodných podmienok a jeho  
autentickosť potvrdzujú svojimi podpismi.  

4. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných dodatkov 
v písomnej forme, na základe súhlasu oboch strán memoranda.  

5. Toto memorandum je vyhotovené v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 
Fakulta architektúry dostane dve (2) a Futuristiq o.z. jedno (1) vyhotovenie. 

 

 

Podpisy strán memoranda:  

 
Za Futuristiq o.z.:    Za Fakultu architektúry:  

 

V Bratislave , dňa      V Bratislave , dňa  

 

...................................................   ................................................... 

Dagmar Ceľuchová Bošanská   prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., 

Štatutárny orgán     dekan 
 


