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MEMORANDUM O POROZUMENÍ  

 
 
 

medzi 
 

P-Mat, n.o. a EDEA Partners, a.s. 
 

ďalej len „spoločnosti“ 
 
a 
 
 

Základná škola, Kežmarská 30, 04011 Košice 
  

v ďalšom ako „škola“ 
 

  
Preambula 

 
Vzhľadom na spoločnú ambíciu premeniť tradičnú školu na modernú, tak ako to definovalo 
Milénium - Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 
20 rokov, ktoré vychádza z ambície načrtnúť ľudskú spoločnosť na základe humánno-tvorivej 
výchovy  pre nové  tisícročie 
vzhľadom na potrebu vytvárania podmienok pre skutočnú zmenu v oblasti výchovy a 
vzdelávania   
vychádzajúc z novoprijatého zákona o výchove a vzdelávaní a nového štátneho vzdelávacieho 
programu 
a berúc do úvahy ciele Operačného programu Vzdelávanie, ktorý sa implementuje v rámci 
programového obdobia štrukturálnych fondov 2007-2013, 
  
preto škola Základná školy, Kežmarská 30, Košice a spoločnosti P-Mat, n.o. a Edea Partners a,s. 
uzatvárajú toto Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci, ktoré je zhrnutím dohody 
strán o ich spolupráci za účelom:  
 

- Podpory kvalitnej implementácie obsahovej reformy školstva pri úzkej väzbe na nový 
školský zákon a v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom;  

- Spoločnej podpory rozvoja znalostnej spoločnosti vytvorením moderného učebného 
prostredia na školách; 

- Vytvárania kvalitných podmienok pre pedagógov; 
- Rozvoja kľúčových kompetencií žiakov a študentov; 
- Stimulácie ďalšieho rozvoja školských vzdelávacích programov; 
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- Podpory pri preklenovaní obsahovej a metodickej priepasti prostredníctvom programov 
zameraných na rozvoj ponuky škôl s nedostatočnou podporou. 

 
Článok 1 

Uzavretím tohto Memoranda strany nezamýšľajú vytvoriť žiadne právne záväzky strán okrem 
vzájomnej dohody o tom, ako môžu primerane vzájomne spolupracovať v oblastiach 
vymedzených v tomto dokumente. 

 
Článok 2 

Cieľom memoranda o porozumení je ustanoviť rámec na úzke partnerstvo a spoluprácu školy 
a oboch spoločností v oblasti prípravy a implementácie obsahovej reformy tak, aby sa 
presadzovali zámery a účel ustanovené v preambule.  
 

Článok 3 
Uvedené zámery a účel memoranda sa budú napĺňať v rozsahu cieľov a oprávnenosti 
stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí nenávratný finančný prostriedok vyhlásenej 
Agentúrou Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy ako sprostredkovateľského orgánu pod 
riadiacim orgánom pre Operačný program vzdelávanie dňa 6. 10. 2008, kód a názov výzvy: 
OPV-2008/1.1/03-SORO TVORBA A IMPLEMENTÁCIA ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH 
PROGRAMOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (ďalej len „výzva“). 
 

Článok 4 
Škola a spoločnosti budú spolupracovať pri príprave a implementácii projektov v rámci výzvy, 
pričom spoločnosti poskytnú škole pomoc a poradenstvo pri príprave projektov a pri 
implementácii projektov podľa vzájomnej dohody v súlade s pravidlami stanovenými výzvou.  
 

Článok 5 
Predpokladá sa zameranie projektov na: 

• Inováciu Stratégií rozvoja škôl  
• Tvorbu a zavádzanie inovatívnych a nových metód vyučovania rozvíjajúcich kľúčové 

kompetencie žiakov (s dôrazom na prácu samotných pedagogických zamestnancov 
a využívanie IKT) 

• Tvorbu a inováciu vzdelávacieho programu školy, návrh kurikul a predmetov tak, aby 
boli v súlade s prípravou na potreby trhu práce  

• Návrh a obstaranie nových učebných pomôcok  
• Zaobstaranie technického vybavenia  

 
 
 
Článok 6 
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Uvedomujúc si dôležitosť autorských práv, obe strany sa zaväzujú, že nebudú používať pre tretie 
strany a poskytovať tretím stranám a na iné účely know-how vytvorené druhou zmluvnou 
stranou v súvislosti s plneniami podľa Článku 4 (návrh a konečné znenie projektu, vytvorené 
programy a pomôcky, a pod.), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
Článok 7 

Počas doby účinnosti tohto Memoranda škola určí a vymenuje kontaktné osoby a pedagógov, 
ktorí budú spolupracovať so spoločnosťami pri plnení cieľa tohto Memoranda. Spoločnosti 
predpokladajú priame zaangažovanie pedagógov ako expertov pri implementácii projektu 
v súlade s pravidlami stanovenými výzvou.   
 

Článok 8 
Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, strany súhlasia s tým, že každá bude znášať svoje vlastné 
náklady v súvislosti s cieľmi stanovenými v tomto Memorande.  

 
Článok 9 

Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci zostane v platnosti v prípade úspešnosti 
žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z výzvy po dobu realizácie projektu do jeho 
skončenia. Škola a spoločnosti zhodnotia realizáciu tohto Memoranda v období dvoch (2) 
mesiacov predchádzajúcich dňu ukončenia účinnosti a spoločne stanovia, či sa Memorandum 
obnoví alebo prehodnotí. V prípade neúspešnosti žiadosti o nenávratný finančný prostriedok 
z výzvy zostáva toto Memorandum v platnosti do zaslania informácie o jeho nepridelení, pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

Článok 10 
Toto Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
 
V  Košiciach, dňa 11.11. 2008 

 
 
 
Mgr. Pavel Horňák 
štatutárny zástupca školy 
 
 
Mgr. Martin Vagaský, riaditeľ     Jana Pauková, štatutárny zástupca 
P-Mat,n.o.       Edea Partners, a.s. 
 
 
 


