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Paneurópska vysokó škola n,o,

so sídlom: Tomášikova 20,82102 Bratislava" Slovenskárepublika

tČo: 36 07,I 429

zapisaná: v registri neziskových organizácií poskytrrjúci_ch všeobecne prospešné služby

.redenJň- óú""a"i* úraáom Bratislavy pod registračným číslom oWS_

82alrcg12003-No,
zastupená: Dr.h.c. prof. Ing, Juraj Stern PhD,, tektor

(ďalej len,,PEVŠ")

\a,o, skoty sry1bu { glpryíuí Ůrau Paryrgeru íůď

so sídlom: brln-wttÍ| LEtTt 66?.ý
zastípelá: Ú3f 0Í l/? re ts["{ rytluL,{,|

(ďa]ej len ,,Stredná škola")

(spolu ďalej len,,§trany Memornnda")

Uzatvárajú

ť uď. N wrlwď rrt#a Ň a yď" ,]l,nnp,rrwá ď U, v ď

-(Caej 

len,,Memorandum")

preambula

Rešpektujťlc právny poriadok slovenskej republiky a princípy demokracie, humanizmu a

vedeckého bádania;

s cieťomv spolupráci s iuými pedagogiekými ustanovizlami v slovenskej republike podporovať

,lorodrre a řzáúslé bádanie, siriť vzdelanie a myšlienlcy humanizmu;

S poslaním uskutočňovania a rozvoja vedy, výskumu,.ws9koškolskej P'edag9dickej Práce a

vzdeianosti, ako i p"*ty*"*ia foriam aaúiaio vzdelávania a iných Činností smerujúcich k

podpore vzdelanosti;

v snahe poskytovať všeobecne prospešný služby v oblasti to,ty, rozvoja, ochrany, obnovy a

prezentácie duchovnýcir- 
" 

t"it,iriiy"n hodnót, v tuhsti vzdelávania, výchovY a rozvoja telesnej

ř;lr,ň;;"bi"rti ť'ril;;, aŇoíu, vedecko-teghnických služieb a informaěných sluŽieb;

Vychádzajúc z princípu vájomnej dóvery a princípu reciprocity;

strany Mernoranda vyhlasujÚ:



predmet Memoranda
l. Predmetom Memoranda je deklarácia úmyslu spolupracovať medzi §tfanami Memoranda

v nasleduj úcich oblastiach:

a) spolupráca v rámci odborného vzdelávania so zafileraním na právo, psychológiu,
masmediá]nrr komunikáciu, informatiku a ekonómiu,

b) participácia avzájomná silčinnosť pri realizacii programov, projektov a aktivít,
c) prieskum a identifikáciavzdelávacích pofuieb a dopytu vo vzťahu k študijnému zameraniu,
d) podpora a propagácia vzdeláv acích programov,
e) a iné oblasti spolupráce v rozsahu predmetu ěinnosti stráň Memoranda.

2. Strany vyhlasujú, že majú v úmysle spolupracovať v oblastiach uvedených v odseku l na
základe tohto Memoranda a podrobnosti spolupráce upravia prostredníctvom ústnych
dohód alebo samostatných zmlúv.

čHnoke
Realizácia spolupráce zo strany PEVŠ

1. PEVŠ má v úmysle realizovať formy spolupráce podl'a článku l najrná proshedníctvom
nasledujúcich aktivít:

a) zabezpeéenie odbornej prednášky zameranej na právo, psychológiu, masmediálnu
komunikáciu, informatiku a ekonómiu, podťa potrieb Sfrednej
školy,

b) zabezpečenie aktírrnej participácie na realizácii programov, projektov a aktivít, ktoré
Stredná škola organizuje, alebo je v nich zapojetÉ a súčasne v závislosti od možností osloví
Strednrl škoiu vo vďalru k jej aktivnej participácii pri realizácii programov, projektov a aktivít,
ktoré PEVŠ organizuje, alebo je v nich zllposenu

c) podpora vzďelávacích aktivít Strednej školy a nástrojov určených na talaito podporu,
d) poskytnutie informačných materiálov o PEVŠ za účelom výnreny informácií o

spolupracujúcich vzdel ávacich inštituciách a ich vzdelávacích programoch.

2. Podrobnosti vo váhhu k formám spolupráce uvedených v odseku l tohto článku, ako aj iné
forrny spolupráce, budú upravené prostredníctvom osobitných dohód alebo samostahrých
zmluvnýclr vá'ahov.

ČHnolt3
Realizácia spolupráce m strany Strednej školy

1. Stredná škola má v úmysle rca|izovať formy spolupráce podl'a članku 1 najmá
proskedníctvom nasledujúcich aktivít:

a) v rámci v}meny informácií o spolupracujúcich vzdelávacích inštituciách rrmiestni na
viditel'nom a študentom pdsfupnom mieste, spravidla pri vchode do budovy, informačné
materiály o PEVŠ, ktoré jej budú zo strany PEVŠ poslqrlrruté,

b) osobitne sprístupní študentom maturitrého ako aj predmaturitného ročníka



informácie o pEVš a umožní im zapojenie sa do výmeny inťormácií a vzdelávacej činnosti

spolupracuj úcicb inštitucii,

Ó , pripua" oryanizácíá tzv. college counseling, v rámci ktorého informuje Študentov o

áoznórtiu"t .'ro uxut u k ťbery oy*Jt..i školy, pozr" na toto stretnutie okrem zístuPcov iných

vysokých škól aj ziástupcu PEVS. l l, 1 L,l L_ x1:^1_.,
2. podrobnosti vo vxitru k formám spolupráce uvedených v odseku 1 lqhtq článku, ako aj iné

ior*y spolupráce, budú upravené prostredníotvom osobitných doh6d alebo samostatných

zmluvných vďahov.

"u"""§jÍl:Ť"lovenia
1. Memorandum je platné a úěinné dňom podpísania Memoranda oboma stranami na dobu

neurčitú.
2, strany Memoranda svojím podpisom potvrdzujú, ž,.e 

_s 
obsahom Memoranda sú náležite

obomámené, .o"o*"j,i-*u, ,úrŇa s ním a neuplatňujú si k nemu výhraďy, že iclr v6ťa

smerujúca k uzavretiu Memoranda bola slobodná, vésjrla a bez omylu a prejav ich vóle bol

Jortutoon. zrozumita'rrý, určiqý a jasný a prejavený v úmysle rczvíjať spoluprácu vo forme a

spósobom v Memorande uvedeným za účelom vzdelávacej ěinnosti.
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pror. trrg; Pr.h,c. Jiffi Ster.r PhD,

rektor PEVS


