
 

MEMORANDUM  O  SPOLUPRÁCI 
 

MEDZI 

 

SLOVENSKOU ASTRONOMICKOU SPOLOČNOSŤOU 

PRI SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED 
Astronomický ústav SAV  

059 60 Tatranská Lomnica  

 

zastúpenou 

doc. RNDr. Rudolfom Gálisom, PhD. 

predsedom spoločnosti 

 

A 

 

SLOVENSKÝM ZVÄZOM ASTRONÓMOV 
Tomášovská 63  

979 01 Rimavská Sobota  

 

zastúpeným 

Mgr. Tomášom Dobrovodským 

predsedom zväzu 

 

 

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenský zväz astronómov 

(ďalej „strany memoranda“), konajúc v rámci svojich stanov a ďalších organizačných ustano-

vení, berúc do úvahy potrebu koordinovaného postupu s cieľom zjednocovať astronomickú 

komunitu na Slovensku, uznávajúc dôležitosť vytvorenia vhodných podmienok pre vzájomnú 

spoluprácu v odbornej, vzdelávacej, popularizačnej oblasti, ako aj pri výmene informácií, skú-

seností a najlepšej praxe,  



sa dohodli takto: 

Článok 1 

Oblasti a realizácia vzájomnej spolupráce 
 

1. Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá bude zahŕňať najmä tieto 

oblasti: 

a) vytvorenie spoločných odborných sekcii a komisií, v ktorých by sa členovia obidvoch 

strán memoranda mohli spoločne podieľať na vedeckovýskumnej, odbornej, vzdeláva-

cej, popularizačnej a publikačnej činnosti,  

b) vzájomnú podporu, ako aj prípravu a organizáciu spoločných vedeckovýskumných, od-

borných, vzdelávacích a popularizačných projektov, ktoré budú predmetom záujmu 

oboch strán memoranda,  

c) prípravu a organizáciu spoločných odborných a vzdelávacích aktivít: konferencií, od-

borných seminárov, workshopov, expedícií v oblastiach záujmu oboch strán memo-

randa,  

d) organizáciu spoločných pracovných stretnutí a konzultácií k riešeniu aktuálnych prob-

lémov v oblastiach záujmu oboch strán memoranda a za účelom koordinácie ďalšieho 

spoločného postupu,  

e) vytvorenie spoločného tímu pre plánovanie a prípravu tlačových správ k zaujímavým 

astronomickým úkazom a udalostiam. 

2. Strany memoranda sa budú s dostatočným časovým predstihom informovať o plánova-

ných odborných, vzdelávacích a popularizačných aktivitách a podľa vlastného uváženia 

taktiež o iných aktivitách, ktoré patria do oblastí vzájomnej spolupráce tohto memoranda. 

3. Vzájomná spolupráca a výmena informácií sa bude realizovať na všetkých úrovniach, od 

najvyššej, ktorú reprezentujú štatutárni zástupcovia a správne orgány strán memoranda, 

cez predstaviteľov spoločných odborných sekcii a komisií až po jednotlivých členov strán 

memoranda. 

 

Článok 2 

Iné dojednania 
 

1. Strany memoranda sa zaväzujú, že sa budú bez zbytočného odkladu informovať o skutoč-

nostiach, ktoré môžu mať vplyv na dohody a plnenia vyplývajúce z memoranda. 

2. Strany memoranda sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti  

s memorandom, budú chrániť proti zneužitiu v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike. 

3. Strany memoranda vyhlasujú, že všetky plnenia vyplývajúce z memoranda poskytnú bez-

odplatne; všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením memoranda, znáša každá 

strana memoranda samostatne. 

4. Strany memoranda vyhlasujú, že jedenkrát ročne vyhodnotia vzájomnú spoluprácu  

v zmysle memoranda. 



 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma stranami 

memoranda. 

2. Zmeny a doplnenia memoranda je možné vykonať formou očíslovaných písomných dodat-

kov, podpísaných oboma stranami memoranda. 

3. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpenie od memoranda musí mať pí-

somnú formu a musí byť doručené druhej strane memoranda. Účinky odstúpenia nastanú 

doručením písomného odstúpenia jednej strany memoranda druhej strane memoranda. 

4. Memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú stranu 

memoranda. 

 

 

V Piešťanoch dňa 13. októbra 2020 

 

 

za Slovenskú astronomickú spoločnosť           za Slovenský zväz astronómov 

           pri Slovenskej akadémii vied 

 

 

 

 

                         Rudolf Gális        Tomáš Dobrovodský  

                 predseda spoločnosti            predseda zväzu 


