MEMORENDUM O SPOLUPRÁCI
č. SK01/OST/2021/0025/R
uzavretá podľa §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
(ďalej ako „memorandum“)

Účastníci memoranda:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná zložka:
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Sídlo:
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Splnomocnený zástupca:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan
Poverený zástupca pre vecné rokovania (kontaktná osoba):
Ing. Michal Brašeň, ArtD. (michal.brasen@stuba.sk)
IČO:
00397687
DIČ:
2020845255
IČ pre DPH:
SK2020845255
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT:
SPSRSKBXXX
Verejná vysoká škola zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len “FAD STU”)
a
CORWIN SK a.s.
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
Ing. Róbert Mitterpach, MBA, člen predstavenstva
Mgr. Peter Demský, člen predstavenstva
Poverení zástupcovia pre vecné rokovania (kontaktné osoby):
Ing. Filip Gulan, PhD., filip.gulan@corwin.sk, manažér rozvoja
projektov
Ing. Samuel Csáder, samuel.csader@corwin.sk, zástupca
manažéra rozvoja projektov
Ing. Michal Hájek, michal.hajek@corwin.sk, vedúci oddelenia
marketingu & PR
IČO:
45 500 126
Bankové spojenie:
IBAN:
SK48 1100 0000 0029 2812 3023
SWIFT (BIC):
TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka
číslo: 5015/B

(ďalej len “CORWIN”)
(spoločne s FAD STU len ako „účastníci memoranda“)

Preambula
Zmyslom a účelom tohto memoranda je vytvorenie a prehlbovanie vzájomnej
spolupráce účastníkov memoranda, v spoločnej snahe prispieť ku kvalite pedagogickej,
vedeckovýskumnej a odbornej činnosti FAD STU a v spoločnej snahe prispieť k zviditeľneniu
a prezentácii spoločnosti CORWIN a FAD STU.

Článok I.
Predmet memoranda
1. Predmetom memoranda je určenie cieľov a rozsahu oblastí recipročne prospešnej
spolupráce účastníkov memoranda, ktoré prispejú ku kvalite vzdelávania študentov
FAD STU a k zviditeľneniu a prezentácii spoločnosti CORWIN medzi študentami FAD
STU.
Článok II.
Ciele a oblasti memoranda
1. Cieľom spolupráce zakotvenej v tomto memorande je vzájomne výhodnou kooperáciou
propagovať činnosť a odborné výsledky výskumu a vývoja v oblasti návrhu stavieb
medzi účastníkmi memoranda. Prepojenie teórie s praxou bude podnetom pre
skvalitňovanie pedagogickej, vedeckovýskumnej a odbornej činnosti.
2. Spolupráca účastníkov memoranda v zmysle predchádzajúceho bodu memoranda sa
bude rámcovo realizovať v nasledujúcich oblastiach:
I.
odborne–teoretická a praktická príprava študentov – realizovaná najmä
v aktivitách:
a) aktívna spolupráca študentov FAD STU na vybraných projektoch spoločnosti
CORWIN a/alebo spoločností, kde majú spoločnosti: CORWIN a/alebo
CORWIN j. s. a., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava,
IČO: 53 317 556, majetkovú účasť (ďalej spolu aj „Spoločnosti“) s cieľom
užšie previazať študijný proces s praxou a možnosťami profesijného
uplatnenia absolventov FAD STU,
b) spolupráca pri výbere, zadávaní, realizácii a hodnotení diplomových prác
(riešenie špecifického problému) a tém doktorandského štúdia na základe
aktuálnych potrieb spoločnosti CORWIN a/alebo Spoločností,

II.

c) odborná a organizačná spolupráca pri zabezpečovaní a realizácii odborných
exkurzií, praxí, stáží, študentskej vedeckej odbornej činnosti organizovaných
FAD STU,
propagácia činnosti oboch účastníkov memoranda a ich spoločných aktivít –
realizovaná najmä v aktivitách:
a) vytváranie podmienok a organizačne–odborná spolupráca na inštalovaní
príležitostných prezentačno–propagačných panelov spoločnosti CORWIN na
pôde FAD STU,
b) podľa priestorových a časových možností FAD STU vytváranie podmienok
pre organizovanie prezentačných aktivít spoločnosti CORWIN (napr. formou
workshopov, prednášok a pod.) na pôde FAD STU, resp. odborných
prednášok pracovníkov FAD STU v sídle spoločnosti CORWIN,
c) propagácia výsledkov spoločných aktivít účastníkov memoranda v rámci
domácej a zahraničnej činnosti spoločnosti CORWIN,
d) odborná a technická spolupráca a pomoc vykonávaná FAD STU v rámci jej
možností v prospech spoločnosti CORWIN,
e) v prípade, ak je to účelné, umožniť vzájomnú aktívnu účasť na seminároch,
konferenciách a iných odborných a vedeckých podujatiach organizovaných
jedným z účastníkov memoranda,
f) vzájomné využívanie vlastných odborných lektorských, prezentačných
a priestorových kapacít účastníkov memoranda v rámci ich možností,
g) koordinácia medzi účastníkmi memoranda v prípade publikovania tlačových
správ, v prípade redakčných rozhovorov, v prípade organizovania podujatí
pre odbornú ako aj širokú verejnosť, a to najmä na tému drevené stavebné
konštrukcie,
h) koordinácia
medzi
účastníkmi
memoranda
v
prípade
zverejnenia/tvorby/zmeny propagačných videí/fotografií/iných grafických
výstupov spoločnosťou CORWIN, a to najmä na tému drevené stavebné
konštrukcie.

Článok III.
Práva a povinnosti účastníkov memoranda
1. Účastníci memoranda sa vzájomne dohodli, že podmienky konkrétnej spolupráce
podľa memoranda sú predmetom individuálneho rokovania a parciálnej dohody
(ktorej podrobnosti budú potvrdené zmluvným vzťahom a/alebo emailom medzi
kontaktnými osobami účastníkov memoranda uvedenými v záhlaví memoranda),
pričom účastníci memoranda berú na vedomie, že spolupráca založená memorandom
bude prebiehať podľa objektívnych kapacitných a časových možností oboch
účastníkov memoranda.
2. FAD STU si je vedomá, že počas vzájomnej spolupráce účastníkov memoranda bude
FAD STU a jej študenti prichádzať do styku s informáciami predstavujúcimi know-

how spoločnosti CORWIN. Za know-how sa na účely memoranda považujú všetky
skutočnosti najmä obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace so
stavebnou a developerskou činnosťou spoločnosti CORWIN, ktoré nie sú všeobecne
známe.
3. Účastníci memoranda sa vzájomne dohodli, že za účelom prispievania
k skvalitňovaniu štúdia študentov FAD STU a k skvalitňovaniu ich praktických
skúseností, bude spoločnosť CORWIN v rámci foriem prednášok sprístupňovať
informácie predstavujúce know-how podľa memoranda, a to v rozsahu podľa
vlastného uváženia. Pre zamedzenie pochybností platí, že sprístupnenie informácií
predstavujúcich know-how nepredstavuje záujem spoločnosti CORWIN na ich
odtajnení. Spoločnosť CORWIN poskytuje informácie predstavujúce know-how
výlučne na akademické účely.
4. FAD STU si je vedomá, že s know-how podľa tohto článku dohody, má právo v planej
miere bez akéhokoľvek obmedzenia nakladať výlučne spoločnosť CORWIN. FAD
STU sa zaväzuje, že informácie predstavujúce know-how spoločnosti CORWIN
žiadnym spôsobom nezneužije, rovnako ani jej pracovníci/študenti/absolventi, na
vlastné účely mimo vzdelávacej činnosti; a že neposkytne tieto informácie tretím
osobám a prijme také opatrenia, ktoré znemožnia ich prístupnosť tretím osobám (s
výnimkou členov komisie z externého prostredia prítomných na záverečných
obhajobách). V opačnom prípade FAD STU zodpovedá za škodu, ktorú porušením
tejto povinnosti spoločnosti CORWIN spôsobí.
5. Účastníci dohody sa budú spoločne usilovať o vytvorenie podmienok na vzájomnú
spoluprácu pri napĺňaní jednotlivých bodov tohto memoranda.
6. Memorandum je prejavom záujmu účastníkov memoranda angažovať sa v oblasti
vzájomnej spolupráce a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní, konzultáciách ako aj pri tvorbe
materiálov a analýz, pričom z memoranda nevyplýva žiadna právna záväznosť
v súvislosti s konaním/výsledkami podľa čl. II tohto memoranda, a teda tieto sú zo
strany oboch účastníkov memoranda nenárokovateľné.
7. V prípade záujmu spoločnosti CORWIN realizovať zo strany FAD STU projekt
aplikovaného výskumu sa spoločnosť CORWIN zaväzuje projekt zabezpečiť na
základe riadnej objednávky a postupovať v súlade s Obchodným zákonníkom.
8. Realizácia aktivít sa bude vykonávať podľa konkrétnych dohovorov a pracovných
programov realizácie, ktoré budú rozpracované na jednotlivé aktivity. Finančné krytie
realizácie týchto aktivít bude predmetom osobitných dohôd. Úprava práv k autorským
dielam využitých podľa tohto memoranda bude predmetom samostatných písomných
súhlasov/dohôd, ktoré budú oprávňovať spoločnosť CORWIN a alebo Spoločnosti na
ich použitie.
9. Závery alebo výsledky spolupráce na základe tohto memoranda budú oboma
účastníkmi memoranda považované za dôverné.

10. Pokiaľ by niektorý účastník memoranda mal v úmysle postúpiť výsledky spolupráce
tretej strane, musí si na tento účel vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas
druhého účastníka memoranda. Za tretie strany sa nepovažujú Spoločnosti.
11. Závery a výsledky spolupráce dosiahnuté na základe memoranda môžu byť zverejnené
len s písomným súhlasom oboch účastníkov memoranda.

Článok IV
Doba trvania memoranda
1. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2022.
2. Memorandum je možné pred uplynutím jeho platnosti ukončiť dohodou oboch
účastníkov memoranda alebo jednostranne vypovedať vždy k 1. októbru bežného roka
písomnou formou, pričom vypovedanie memoranda musí byť doručené druhej strane
minimálne dva mesiace vopred.
3. Memorandum vrátane jeho platnosti je možné meniť a dopĺňať len formou písomných
dodatkov.
4. Ukončením platnosti/účinnosti tohto memoranda nie sú dotknuté tie ustanovenia
memoranda, ktorých platnosť/účinnosť podľa tohto memoranda a/alebo vzhľadom na
ich povahu má trvať aj po ukončení platnosti/účinnosti tohto memoranda.
Článok V
Osobitné ustanovenia
Oprávnenými osobami v zmysle tohto memoranda sú poverení zástupcovia pre vecné
rokovania (kontaktné osoby), ktorí zodpovedajú za koordináciu aktivít vyplývajúcich zo
schválených plánov spolupráce a tohto memoranda. Účastníci memoranda sa zaväzujú
vzájomne si oznamovať akúkoľvek zmenu kontaktných osôb bezodkladne (za prípustnú
formu sa považuje aj emailová komunikácia s potvrdeným doručením všetkým
kontaktným osobám druhého účastníka memoranda).

Článok VI.
Doručovanie. Komunikácia
1. Účastníci memoranda sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku
tohto memoranda (pokiaľ toto memorandum neurčuje inak) alebo písomnosti, ktorých
písomnú formu vyžaduje príslušný právny predpis alebo toto memorandum, si budú
doručovať na adresu sídla účastníka memoranda prostredníctvom (i) doporučenej poštovej

zásielky, (ii) osobne alebo (iii) kuriérom. Za deň doručenia písomností uvedených v
predchádzajúcej vete sa považuje deň ich prevzatia účastníkom memoranda; za deň
doručenia sa považuje aj (i) deň, v ktorý účastník memoranda odmietne písomnosť
prevziať alebo (ii) deň, v ktorý sa nedoručená zásielka vrátila odosielajúcemu účastníkovi
memoranda a to aj v prípade, ak sa druhý účastník memoranda o jej doručovaní
nedozvedel.
2.

Ostatné písomnosti a iné dokumenty alebo súbory neuvedené v bode 1. tohto čl. VI. tohto
memoranda si účastníci memoranda môžu doručovať prostredníctvom elektronickej pošty
na e-mailové adresy kontaktných osôb uvedených v záhlaví tohto memoranda.
Pri doručovaní prostredníctvom elektronickej pošty sa za deň doručenia považuje tretí deň
odo dňa doručenia potvrdzujúceho e-mailu o doručení písomnosti, dokumentu alebo iného
súboru elektronickou poštou a to aj v prípade, ak sa druhý účastník memoranda o ich
doručovaní nedozvedel.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma účastníkmi memoranda
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za
zverejnenie memoranda zodpovedá FAD STU.
2. Účastníci memoranda vyhlasujú, že memorandum vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu,
túto neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa pred
podpisom oboznámili a tomuto porozumeli, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné
podpisy.
3. Účastníci memoranda sa dohodli, že všetky právne vzťahy vyplývajúce a týkajúce sa tohto
memoranda sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti
týmto memorandom neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení dohody (alebo jeho časť) je neplatné, neúčinné
alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za
následok neplatnosť, neúčinnosť a nevykonateľnosť ďalších ustanovení dohody (alebo
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia) alebo samotnej dohody. V takomto prípade sa
účastníci dohody zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho
časť) novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel,
sledovaný uzavretím dohody a dotknutým ustanovením.

5. Toto memorandum je vyhotovené v štyroch exemplároch, tri exempláre pre FAD STU,
jeden exemplár pre spoločnosť CORWIN.

V Bratislave, ......................2021

.....................................................................
Ing. Róbert Mitterpach, MBA
člen predstavenstva,
CORWIN SK a.s.

.....................................................................
Mgr. Peter Demský
člen predstavenstva,
CORWIN SK a.s.

.....................................................................
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,
Dekan,
Fakulta architektúry a dizajnu STU
v Bratislave.

