
so sídiom:
lČo:
zapisaná:

Paneurópska lysokri škola n.o.

Tomášikova 20, 821 02 Bratislav4 Slovenská republika

36 077 429
v íegistri neziskoliý,ch organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby

vedeiom Obvodným úradorn Bratislavy pod registračným číslom OVVS-
820/109/2003,No,

zastúpená: Dr.h.c. prof, ing, Juraj Stern PhD,, rektor

(ďalej len .,PEVŠ')

a\J
)áz,.,, školy 0YHIUA}lUH H ,L,9'íWfrN|CA

1J
so sídlom: slJLec-^J ft a- , qu 0/ § 

^no94w;;r"il;.;, ?aúb, eD ái- rvst 
^.o 

u+l - zt+l,teřvh Ery;rl
(ďalej ien ,,Stredná škola")

(spolu ďalej lcn ,,strany Memoranda")

Uzatvárajú

preambula

Rešpektujúc právny poriadok slovenskej republiky a princípy demokacie, humanizmu a

vedeckého bádania;

s cie\,om v spolupráci s irrými pedagogickými ustanovizňami v slovenskej reprrblike podporovať

sloboclné a nezávislé bádanie, šírit' vzdelanie a myšlienky humarrizmu;

s poslaním uskutočňovania a rozvoja vedy, rnýskumu, vysokoškolskej pedagodickej práce a

vzclelanosti, ako i poskytovania ťoriem ďalšieho vzdelávania a iných činnosti smerujúcich k
podpore rzdelanosti;

y snahe poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnolry a

pr:ezentácie duchovných a kultúmych hodnót, v oblasti vzdelávania, uýcholy a íozvoja telesnei

i<ultúry a v oblasti výskumu, qivoja, vedecko_teclrnických s]užieb a informačných služieb;

Vychádzajúc z princípu vájomne| dóvery a princípu reciprocity;

strany Memoranda lyhlasujÚ:

(ďalej len,,Memorandum")



/ Clánok l
predmet Memoranda

l. Predmetom Memoranda je deklarácia úmyslu spolupracovať medzi stranami Memoranda
v nasleduj úcich oblastiach:

a) spolupráca v ránrci odbomého vzdelávania so zameraním na právo, psychológiu,

masmediálnrr konunikáciu, informatiku a ekonómiu.
b) parlicipácia a vzájomná súčirnosť pri realizácii programov, projektov a aktivít,

c) prieskum a identifikácia vzdelávacích potrieb a dopytu vo vzťahu k študijnému zameraniu.
d) podpora a prop agácia vzdelávacich programov,
e) a iné obJasti spolupráce v lozsahu predmetu čintrosli strán Memoranda.

2. Strany vyhlasujú, že majú v úmysle spolupracovať v oblastiach uvedených v odseku 1 na

základe tohto Memoranda a podrobnosti spolupráce upravia prostredníctvom ústnych
dohód alebo samostatných :rmlúv.

článok 2
Rea|izácia spolupřácc zo sírany PEVŠ

1. PEVŠ má v úmysle realizovat' formy spolupráce podt'a článku l najrná prostredníctvom

nasledujúcich aktivít:
a) zabezpeěenie odbornej predrrášky zamerane1 na právo, psychológiu, masmcdiálnu

komunikáciu, informatiku a ekonómiu, podl'a potrieb Strednej
školy,

b) zabezpečerrie aktívnej paťicipácie na realizácii proglamov. projektov a aktivít, ktoré
Stredná škola orgarrizrrje, alebo jc v nich zapojená a súčasne v zár,islosti od možnosti osloví
Strednú školu vo vďahu k jej aktivncj participácii pri realizácii programov, projektov a aktivít.
ktoré pE\zš organizuje, aleboje v nich zapojenr!

c) podpora vzdeiávacích aktivít Strednej školy a násír,ojov určených na taKL"lto podporu,
d) poskytnutie informačných mate álov o PEVS za účelom výmeny infotmácií o

spo lupracuj úcich vzdelávacích inštitúciách a ich vzdelár,acích programoch.

2. Podrobrrosti vo vzťahu k íormám spolupláce uvedenýclr v odseku l tohto článku, ako aj iné
lorrny spolupráce, budú upravené prostredníctvorrr osobitných dohód alebo samostatných
zmluvrrýclr vďalrov,

článok 3
Realizácia spolupráce zo strany Strednej školy

1. Stredná škola má v úmysle realizovat' íbrmy spolupráce podl'a článku 1 najmá
prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

a) v rámci qy'meny informácií o spolupracujúcich vzdelál,acích inštitúciách umiestni na

viditel'nom a šfudentom pdstupnon mieste, spravidla pri vchode do brrdoly, informačné
matcriály o PEVŠ, ktoré jej burJú zo stra;ry PEVŠ poskatnuté.

b) osobitne spr,ístuprrí študentom maturitného ako aj predmaturitnélro ročníka



informácie o pEVš a umožní im zapojenie sa do rnýmeny infomácií a vzdelávacej ČiffIostt

sPoluPracujúcich::1ť:; **, college counseling, v rámci ktorého informuje študent9v. 9

3;J;,*i"';i-fr,,xíT;il* ffiřrj","ňř";;il nu*ioto .t 
"t,uti" 

okem žástupcov iných

YiŤfiH::l'^i"'T}fili'J.i"* spolupráce:":9_,ry*l:d,eku 1 tobto čtánku, ako aj iné

formy spoluprác", UuaU up,u',o"iJ firo',i"ani"'uo* osobitných dohód alebo samostatných

zrnluvných vďahov,

článok 4
záverečné ustanovenia

1. Memorandum je platné a rlčinné dňom podpísania Memoranda oboma stranami na dobu

nerrrčitú. ^ ^L".lrnm Mprnoranda sir náležite
i. st,uoy Memoranda. svojím p9rlgisom .p"*dlťi^_'":*:, :iflHYffi'trŤrťJitXi"
"L"ri,iri.re. 

rozurrrejú mu, sírhlasia s ním a neuplatnu;u s

smeruiúca k uzavretiu M"";;;""';"L^,i"U"a,a,',"^" a.bez omylu a preja,v ich vóle bol

ilii;'#";r*;t,;li,ý, *čiř;l;ý-, p*j*:il 1_1ry:':^::íu,j"ť 
spolupracu vo lorme a

il;;;, ú;;.uodá,_,u"d.ny* "a 
účelom vzdelávacej ěilu}osíl.
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V Bratisla

prof. Ir
rektor l
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