
Memorandum o spolupráci

uzatvorené medzi:

Názov organizácie: Trenčianska regionálna komora SOPK
Sídlo: Grässlingova 4, 81603 Bratislava
IČO: 30842654
Zastúpenie: Ing. Ján Václav, riaditeľ
(ďalej len SOPK)

Názov organizácie: Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regionu, no.
Sídlo: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
IČO: 37923056
Zastúpenie: Lubca Žovincová, BSBA, riaditeľka
(ďalej len ASOPK )

Názov organizácie: Krajské centrum voľného času v Trenčíne
Sídlo: Pod Sokolice 519/14,911 01 Trenčín
IČO: 34056149
Zastúpenie: PaedDr. Renáta Bieliková, riaditeľka
(ďalej len KCVČ ) ,

PREAMBULA

1. Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a vypovedá o ich vzájomnej
súčinnosti pri realizovaní spoločného projektu, ktorý smeruje k zvyšovaniu kvality potrieb trhu
a spoločnosti, kompetencií pedagógov a žiakov v rôznych metódach, technikách a prístupe
v identifikácii problémov pri svojej praxi a motivácii reflektovať na potreby žiakov vo svojej škole
v Trenčianskom kraji.

Článok 1

Predmet Memoranda o spolupráci

1. Predmetom tohto Memoranda je vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce podľa potreby a rozsahu
jednotlivých činností za účelom dosiahnutia a naplnenia spoločného cieľa, ktorým je rozvoj
zmysluplnej, obojstranne výhodnej a prospešnej spolupráce v oblasti práce s pedagógmi a mládežou
v Trenčianskom kraji.

2. Hlavnou oblasťou spolupráce sú tri časti projektu:

A/
Vytvorenie vzdelávacieho podporného modulu spolu s odborníkmi z formálneho a neformálneho
prostredia, ktorý bude reflektovať na potreby zamestnávaterov, škôl a samospráv. Predmetný
vzdelávací modul pre pedagógov a žiakov bude vychádzať z nových trendov a výskumov, ktoré máme
k dispozícii / život mladých ľudí, spôsob ich fungovania a ich potreby/ ale aj z trendov na trhu práce.

B/
Verifikácia vytvoreného vzdelávacieho modulu v praxi a jeho dopady na určenej vzorke zúčastnených.

C/
Vzdelávanie pedagógov, ktorí budú aplikovať nové metódy, techniky a prístupy vo svojej praxi.

Súčasne s uvedenými časťami projektu bude prebiehať kontinuálne mimoškolská činnosť, práca
s mládežou.



Článok 2

Rozsah spolupráce

1. Zúčastnené strany sa dohodli na spolupráci v rámci spoločného projektu, ako aj na šírení ich dobrého
mena. Budú sa navzájom informovať o zabezpečení jednotlivých krokov, ktoré budú mať vopred určené
kompetencie a zodpovednosť a celkovom zhodnotení priebehu spoločných aktivít.

2. Zúčastnené strany sa dohodli, že rozsah ciel'ov je formulovaný v aktivitách spolupráce, ktoré sú obsahovo
vymedzené v samotnom projekte.

Článok 3

Spôsob výkonu spoločnej činnosti

1. Partneri Memoranda vyhlasujú, že budú spoločnú činnosť vykonávať aktívne presne podl'a vopred
dohodnutých čiastkových úloh a zaväzujú sa pri spoločnej činnosti personálne zabezpečiť pravidelnú účasť
na riešení postupov.

2. Účastníci Memoranda vyhlasujú, že budú koordinovať vlastné procesy prípravy projektu a aktivít
maximálne efektívne a účinne tak, aby sa využíval existujúci potenciál strategických partnerov.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Partneri tohto Memoranda vyhlasujú, že si toto Memorandum pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu
porozumeli, sú z jeho účelom uzrozumení a v plnej miere ho podporujú. Toto Memorandum vyjadruje ich
vážnu a slobodnú vôľu, vedenú úprimnou snahou naplniť obsah a ciele projektu, čo potvrdzujú podpismi
svojich oprávnených zástupcov.

2. Memorandum sa podpisuje s platnosťou a účinnosťou na dobu určitú od 12.06.2020 do 30.11.2022.
3. Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, pre každú stranu sú určené dva rovnopisy.
4. Memorandum nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni

jeho zverejnenia.

V Trenčíne dňa 12.06.2020
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PaedDr. Renáta Bieliková - riaditeľka
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Lubica Žovincová BSBA - riaditeľka ASOPK


