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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
 

medzi mestom Poprad, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a spoločnosťami 

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., CHEMOSVIT, a.s. a PASELL SLOVAKIA 

s.r.o. 

 
PREAMBULA 

 

Mesto Poprad, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a obchodné spoločnosti, ktoré pôsobia 

v Priemyselnom parku mesta Poprad (ďalej len obchodné spoločnosti) pristupujúce k memorandu 

o spolupráci a sídliace v okrese Poprad, sa spolu snažia o rozvoj vysokoškolského vzdelávania 

v študijných odboroch priemyselné inžinierstvo a manažment a uplatnenie absolventov v okrese 

Poprad tak, aby sa v kontexte demografického vývoja a zamestnanosti znižovala negatívna bilancia 

pracovnej migrácie. Vzhľadom na tento spoločný cieľ prijali toto memorandum o spolupráci a dohodli 

sa na nižšie uvedených oblastiach a spôsoboch spolupráce. 

 

 

Čl. 1 Zainteresované strany 

 

1.1. Zainteresovanou stranou sa pre účely tohto memoranda rozumie právny subjekt, ktorý je 

zastúpený svojim štatutárnym orgánom, a ktorý svojim podpisom vyjadruje vôľu na spoluprácu 

pri rozvoji vysokoškolského vzdelávania v okrese Poprad. 

1.2. Zainteresovanou stranou je Mesto Poprad, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, PASELL 

SLOVAKIA s.r.o., WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. a CHEMOSVIT, a.s. 

 

 

 

 
Mesto Poprad      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
IČO: 00 326 470      IČO: 30 232 295 

Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad Sídlo: Národná 12, Banská Bystrica 

Zastúpené:  Ing. Jozefom Švagerkom,    Zastúpená:  doc. Ing. Vladimírom  

primátorom mesta      Hiadlovským, PhD.,  

rektorom univerzity 

                 

 

 

 

Whirlpool Slovakia, spol. s r.o.    Chemosvit, a.s. 

IČO: 35796570      IČO: 31671047 

Sídlo: Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce   Sídlo: Štúrova 101/2, Svit 

Zastúpený:  Ing. Michalom Majorom,           Zastúpený: Ing. Jaroslavom Mervartom, PhD.  

       riaditeľom                                    predsedom predstavenstva 

 

Pasell Slovakia, s.r.o. 

IČO: 35808438  

Sídlo: Scholtzova 1, Poprad     

Zastúpený: Salvatore Amitranom, 
       technickým riaditeľom         
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Čl. 2 Princípy a ciele spolupráce 

 

2.1. Každá zo zainteresovaných strán koná ako samostatný právny subjekt a podpisom tohto 

memoranda jej nevzniká žiadny právny záväzok voči inej zainteresovanej strane. 

2.2. Hlavným cieľom spolupráce je vzájomná podpora pri rozvoji: 

2.2.1. vysokoškolského vzdelávania v okrese Poprad v študijných odboroch priemyselné inžinierstvo 

a manažment, 

2.2.2. vzdelávania v oblasti kvalifikácií a kompetencií pre zúčastnené strany. 

2.3. Sekundárnym cieľom spolupráce je zníženie migrácie absolventov škôl do iných regiónov 

Slovenska, príprava absolventov vysokoškolského vzdelávania na uplatnenie v obchodných 

spoločnostiach, súlad vysokoškolského vzdelávania s koncepciou podnikového vzdelávania a  

posilnenie regionálnej spolupráce. 

 

Čl. 3 Oblasti a formy spolupráce zainteresovaných strán 

 

3.1. Mesto Poprad je garantom spolupráce medzi zainteresovanými stranami a spoluprácu bude 

realizovať formou: 

a) poskytnutia a technického zhodnotenia nehnuteľností pre potreby vysokoškolského 

vzdelávania, 

b) poskytnutia dotácie na činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pracovisko v 

Poprade, 

c) koordinácie aktivít medzi zainteresovanými stranami. 

Odseky a) a b) sú predmetom osobitných zmlúv schvaľovaných mestským 

zastupiteľstvom a z tohto memoranda nevyplýva pre mesto Poprad žiaden finančný a ani 

iný záväzok.  

3.2. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bude spolupracovať formou: 

a) prípravy študijných programov v súlade s kritériami stanovenými Akreditačnou komisiou 

vlády Slovenskej republiky a podľa požiadaviek spolupracujúcich priemyselných podnikov, 

b) personálneho zabezpečenia študijných programov, 

c) spracovania a akceptácie podnetov zo strany obchodných spoločností a Mesta Poprad pri 

tvorbe študijných programov, 

d) kooperácie pri zriaďovaní inkubátorov, inovačných centier a start-up podnikov pod gesciou 

mesta Poprad, 

e) odbornej pomoci pri tvorbe stratégie rozvoja vzdelávania v meste Poprad, 

f) podpora pri identifikovaní a analýze konkrétnych problémov definovaných obchodnými 

spoločnosťami alebo Mestom Poprad,  

g) odbornej pomoci pri riešení konkrétnych problémov definovaných obchodnými 

spoločnosťami alebo Mestom Poprad prostredníctvom záverečných prác alebo vytvorením 

odborných tímov. 

3.3. Obchodné spoločnosti budú spolupracovať formou: 

a) pripomienkovania a posudzovania študijných programov so zameraním na štruktúru a obsah 

predmetov, 

b) poskytnutia laboratórií, výrobných priestorov a vzdelávacích priestorov pre vybrané skupiny 

študentov v odbore priemyselné inžinierstvo a to vždy na začiatku akademického roka a po 

písomnom súhlase s rozvrhom akademického roka, 

c) koordinácie vytvorenia rozvrhov akademického roka pre vybrané predmety v odbore 

priemyselné inžinierstvo a manažment, 
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d) zadávania záverečných prác a problémov na riešenie pre študentov a odborné tímy, kde každý 

z podnetov bude individuálne posúdený a písomne potvrdený, 

e) poskytnutia odbornej spolupráce pri vzdelávaní študentov vo forme vyžiadaných prednášok 

odborníkov priamo z obchodných spoločností, účasti zamestnancov podnikov v štátnicových 

komisiách a oponovaní záverečných prác. 

 

 

Čl. 4 Výsledky spolupráce 

 

4.1. Hlavným výsledkom spolupráce Mesta Poprad, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

PASELL SLOVAKIA s.r.o., WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. a CHEMOSVIT, a.s. bude 

naplnenie jej cieľa, ktorým je vzájomná podpora pri zabezpečovaní rozvoja vysokoškolského 

vzdelávania v okrese Poprad v študijných odboroch priemyselné inžinierstvo a manažment, 

pomoc pri uplatnení absolventov v okrese Poprad v kontexte demografického vývoja 

a zamestnanosti.  

4.2. Čiastkové výsledky spolupráce budú prezentované ako spoločné a Mesto Poprad, Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici a obchodné spoločnosti sa k nim môžu hlásiť a prezentovať ich 

interne a externe. 

 

Čl. 5 Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Zainteresované strany prehlasujú, že memorandum podpísali na základe slobodnej a vážnej vôle, 

že memorandum neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zainteresované 

strany si memorandum prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ju podpísali. 

5.2. Memorandum je vyhotovené v dvanástich rovnopisoch, z ktorých každá zainteresovaná strana 

obdrží dva originály. 

5.3. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 

zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 

5.4. Memorandum nie je právne záväzné a je vyhotovené na znak vôle zainteresovaných strán 

spolupracovať. Akákoľvek dohoda s právnym záväzkom sa musí riešiť osobitne medzi 

zainteresovanými stranami. 

 

Toto memorandum prijali zástupcovia mesta Poprad, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

a obchodných spoločností v Poprade dňa 09. 06. 2015. 

 

                   Za Mesto Poprad                                             Za Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

 

 

 

 

 

 

      ........................................................    ................................................... 

           Mgr. Igor Wzoš, viceprimátor              doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor 
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Za WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.                                    Za CHEMOSVIT, a.s. 

 

 

 

 

 

      ........................................................         ............................................................. 

               Ing. Michal Major, riaditeľ                        Ing. Jaroslav Mervart, PhD., 

                      predseda predstavenstva 

 

 

  

 

          

         Za PASELL SLOVAKIA s.r.o.              

 

 

 

 

 

      ........................................................ 

               Salvatore Amitrano, 

 technický riaditeľ                 


