Memorandum o spolupráci
medzi stranami
Rada mládeže Prešovského kraja
V zastúpení: Mgr. Marianna Potanovičová, predsedníčka
Adresa: Čapajevova 9, 080 01 Prešov, IČO:
ďalej len RMPK
a
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove
V zastúpení: PhDr. Viera Hybenová
Adresa: Levočská 7, 080 01 Prešov, IČO: 37945076
ďalej len CPPPaP

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a vypovedá o ich
vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektových aktivít, ako
aj o spolupráci nad rámec projektov v oblastiach definovaných ako oblasti záujmu
strán memoranda. Toto memorandum o spolupráci má za cieľ vymedziť všeobecný
rámec spolupráce medzi jeho zmluvnými stranami, a to najmä v oblasti metodickoodborných činností týkajúcich sa mládeže v Prešovskom kraji, spolupráci v oblasti
spoločensky prospešných aktivít v rozsahu a spôsobom stanoveným v tomto
memorande.
2. Rada mládeže Prešovského kraja a Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Prešove sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na
princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa v oblasti
realizácie spoločných aktivít.
3. Všetky strany sa zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby spolupráca bola úspešná.
Článok II
Predmet a účel memoranda
1. Zmluvné strany vyjadrujú svoju ochotu spolupracovať pri spoločných projektoch
a aktivitách, ktoré zohľadňujú možnosti každého z partnerov.
2. S cieľom implementovať ciele tohto memoranda zmluvné strany vyjadrili všeobecný
súhlas spolupracovať navzájom v týchto oblastiach:
- poskytovanie odbornej podpory v rámci realizácie seminárov a konferencií,
ktorých cieľovou skupinou je mládež žijúca v Prešovskom kraji,
- iniciovanie prieskumnej a výskumnej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu
zmluvných strán, a to najmä v oblastiach týkajúcich sa života mládeže
v Prešovskom kraji,

- poskytovanie podpory pri metodicko–odborných činnostiach,
- výmena publikácií a výstupov z realizovaného prieskumu,
- informovanie širokej verejnosti o dosahovaných výsledkoch spolupráce.
3. Účelom memoranda je vytvoriť podmienky pre naplnenie vyššie uvedených cieľov.

Článok III
Organizačné zabezpečenie spolupráce
1. Plánovanie a organizovanie jednotlivých foriem spolupráce sa pre každý kalendárny
rok alebo konkrétnu aktivitu spresní na spoločných stretnutiach zástupcov zmluvných
strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia foriem vzájomnej spolupráce sa bude
uskutočňovať na zásadách demokracie, plného rešpektovania inštitucionálnej
suverenity a dodržiavania právneho poriadku SR.
Článok IV
Finančné zabezpečenie spolupráce
1. Vzniknuté náklady a výdavky vyplývajúce zo spolupráce alebo súčinnosti upravenej
týmto memorandom budú predmetom ďalších podrobných dojednaní na základe
dohody zmluvných strán v čase, keď vzniknú.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán. Jeho účinnosť sú 2 (dva) roky.
2. Ustanovenia tohto memoranda môžu strany dopĺňať a meniť po vzájomnom súhlase
formou písomne očíslovaných dodatkov.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán tohto memoranda je oprávnená kedykoľvek
vypovedať toto memorandum bez uvedenia dôvodu. Vypovedanie memoranda musí
byť vykonané písomnou formou 6 (šesť) mesiacov vopred.
4. Toto memorandum je vypracované v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku.
Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Obe vyhotovenia sú rovnako
autentické ako originál.

V Prešove, dňa:

V Prešove, dňa:

V mene
RMPK
Mgr. Marianna Potanovičová

V mene
CPPPaP
PhDr. Viera Hybenová
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