
 

  

 

 

 

 
 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
 

 

MESTO ŽILINA  

zastúpená primátorom Mgr. Peter Fiabáne, 

Nám. obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina 

 

A 

 

FAKULTOU ARCHITEKÚRY A DIZAJNU STU V BRATISLAVE 

zastúpená prof. Ing. arch. Pavlom Gregorom, PhD. 

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava  

 

 

PREAMBULA 

 

s cieľom rozvoja vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií v oblasti 

architektúry, urbanizmu, územného plánovania, záhradnej a krajinnej architektúry, dizajnu a s cieľom 

skvalitnenia pedagogickej, vedeckovýskumnej a odbornej činnosti na jednej strane a skvalitnenia 

podkladov, rozhodovania a riadenia na strane druhej 

 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina a prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan Fakulty 

architektúry a dizajnu STU v Bratislave, uvedomujúc si nezastupiteľný význam vedy, vzdelávania a ich 

prepojenia s praxou, deklarujú svojimi podpismi obojstranný záujem o prehĺbenie spolupráce medzi 

mestom Žilina 

a Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave 

 

uzatvárajú toto  

 

memorandum o spolupráci  

pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti 

 



 

  

 

Článok 1 

PREDMET SPOLUPRÁCE 

 

1. Predmetom dohody je rozvoj vzťahov medzi oboma stranami pre vzájomne výhodné aktivity 
rôznych foriem spolupráce. Obe strany budú podporovať realizáciu hlavných smerov aktivít 
v jednotlivých oblastiach tejto dohody.  

2. Partneri deklarujú, že z pozícií  oboch inštitúcií budú prehlbovať spoluprácu medzi vedecko-
výskumnými a vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami a subjektmi a organizáciami hospodárskej 
praxe a súčasne budú presadzovať spájanie vedy s praxou v oboch inštitúciách.  

3. V záujme upevňovania tohto princípu si budú partneri pomáhať a vzájomne si vychádzať v ústrety 
napríklad pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania 
odborných tém, pri poskytovaní vzájomných konzultácií a odborných diskusií; pri organizovaní 
workshopov, seminárov, konferencií a odborných podujatí; pri vytváraní podmienok na prípravu 
študentov pre trh práce predovšetkým v oblasti architektúry, urbanizmu a designu (napríklad 
formou krátkodobých stáží alebo trainee programov); pri realizácii projektov na objednávku 
mestom Žilina. Mesto Žilina a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave si navzájom poskytnú 
zoznam kontaktných osôb pre témy v ich pôsobnosti za účelom aktívnej spolupráce a plnenia 
memoranda. 

4. Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave bude v prípade požiadavky pre mesto Žilina 
a v závislosti od jej odborných kapacít, zabezpečovať odborné posudky, analýzy, reporty a návrhy 
pre potreby mesta. Pre potreby praxe bude prispôsobovať aj edukačný proces v oblastiach 
potrebných pre mesto, aby neustále pripravovala dostatok kvalitných a vzdelaných odborníkov, 
ktorí posilnia potenciál ľudských zdrojov.  

5. Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave bude poskytovať mestu Žilina súčinnosť pri 
oslovovaní dobrovoľníkov z radov jej študentov pre účasť na projektoch zameraných na podporu 
rozvoja občianskej participácie na správe mesta Žilina. 

 

 

Článok 2 

OBLASTI SPOLUPRÁCE 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v rámci nasledovných oblastí: 

 architektúra, 

 urbanizmus a územné plánovanie, 

 krajinná, parková a záhradná architektúra, 

 dizajn. 
2. Účelom spolupráce bude: 

 spracovanie architektonických, urbanistických, krajinárskych overovacích štúdii, a dizajnérskych 
návrhov prevažne formou ateliérových prác študentov, študentských súťaží, workshopov 
a letných škôl, 



 

  

 spolupráca pri vypracovávaní expertíz v oblasti architektúry, urbanizmu, krajinnej a záhradnej 
architektúry a dizajnu prioritne prostredníctvom podnikateľského centra Fakulty architektúry a 
dizajnu  Bellušove ateliéry, 

 spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu vo väzbe na problémy mestska v rámci 
dizertačných prác doktorandov a výskumných projektov pracovníkov FAD STU, 

 spolupráca pri podávaní a riešení spoločných grantov na národnej a európskej úrovni, 

 prezentácia výsledkov formou výstav a publikácii, 

 spolupráca pri organizovaní odborných podujatí a odborných diskusií na aktuálne témy. 
 

 

Článok 3 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

 

1. Partneri sa budú spoločne usilovať o vytvorenie podmienok na vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní 
jednotlivých bodov tohto memoranda. 

2. Memorandum je prejavom záujmu partnerov angažovať sa v oblasti vzájomnej spolupráce 
a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní, konzultáciách ako aj pri tvorbe materiálov a analýz, pričom 
z memoranda nevyplýva žiadna právna záväznosť. 

3. V prípade záujmu mesta Žilina pripraviť a realizovať zo strany Fakulty architektúry a dizajnu STU 
v Bratislave projekt aplikovaného výskumu sa mesto Žilina zaväzuje tento zabezpečiť na základe 
riadnej objednávky a postupovať v súlade s Obchodným zákonníkom. 

4. Realizácia aktivít sa bude vykonávať podľa konkrétnych dohovorov a pracovných programov 
realizácie, ktoré budú rozpracované na jednotlivé aktivity. Finančné krytie realizácie týchto aktivít 
bude predmetom osobitných dohôd. 

 

 
 

Článok 4 

DȎVERNOSŤ ÚDAJOV  

 

1. Závery alebo výsledky spolupráce na základe tohto memoranda budú oboma partnermi 
považované za dôverné. 

2. Pokiaľ by niektorý partner mal v úmysle postúpiť výsledky spolupráce tretej strane, musí si na tento 
účel vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas druhého z partnerov. 

3. Závery a výsledky spolupráce dosiahnuté na základe memoranda môžu byť zverejnené len 
s písomným súhlasom oboch partnerov. 

 
 

Článok 5 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, 4 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti memoranda. 
2. Platnosť memoranda je možné ukončiť dohodou zúčastnených strán alebo písomnou výpoveďou 

jednej zúčastnenej strany doručenou druhej zúčastnenej strane, pričom výpovedná lehota je jeden 



 

  

(l) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená zúčastnenej strane. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zániku tejto dohody 
zabezpečia  realizáciu  už prebiehajúcich aktivít až do ich ukončenia. 

3. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
zúčastnenými stranami.  

4. Memorandum nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta 
Žilina. 

5. Toto memorandum je vyhotovené v štyroch origináloch. Mesto obdrží dve vyhotovenia a Fakulta 
architektúry a dizajnu dve vyhotovenia.  

6. Partneri vyhlasujú, že si memorandum pred jeho podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.  

 

 

V Bratislave        v Žiline 15.10.2020 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––                                          –––––––––––––––––––––––––––– 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.                                                  Mgr. Peter Fiabáne 

                  dekan FAD STU                                                                     primátor mesta Žilina 

 


