MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
medzi
Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Fakultou architektúry STU v Bratislave
Nám. slobody 19, 814 21 Bratislava
S cieľom rozvoja vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií v oblasti architektúry, urbanizmu,
územného plánovania, záhradnej a krajinnej architektúry, dizajnu a s cieľom skvalitnenia
pedagogickej, vedeckovýskumnej a odbornej činnosti na jednej strane a skvalitnenia
podkladov, rozhodovania a riadenia na strane druhej, uzatvára Fakulta architektúry STU
v Bratislave reprezentovaná dekanom prof.Ing.arch.Pavlom Gregorom,PhD., so sídlom na
Námestí slobody 19, 812 45 Bratislava a Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto,
reprezentovanou starostkou Ing.arch.Zuzanou Aufrichtovou so sídlom Vajanského nábrežie 3,
814 21 Bratislava nasledujúce memorandum o spolupráci:

Článok 1
Predmet memoranda
Predmetom memoranda je rozvoj vzťahov medzi oboma stranami pre vzájomne výhodné
aktivity rôznych foriem spolupráce . Obe strany budú podporovať realizáciu hlavných smerov
aktivít v jednotlivých oblastiach tejto dohody .
Článok 2
Podmienky realizácie
Realizácia aktivít sa bude vykonávať na základe osobitných dohôd a pracovných programov
realizácie, rozpracovaných na jednotlivé aktivity. Finančné krytie realizácie týchto aktivít
bude predmetom osobitných dohôd.
Článok 3
Oblasti spolupráce
Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v rámci nasledovných oblastí:
architektúra,
urbanizmus a územné plánovanie,
verejný priestor a urbanistický detail,
krajinná, parková a záhradná architektúra,

-

-

-

dizajn,
spracovanie architektonických, urbanistických a krajinárskych overovacích štúdií,
a dizajnérskych návrhov prevažne formou ateliérových prác študentov, študentských
súťaží, workshopov a letných škôl,
spolupráca pri vypracovávaní expertíz v oblasti architektúry, urbanizmu, krajinnej
a záhradnej architektúry a dizajnu,
spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu vo väzbe na problémy mestskej časti,
v rámci dizertačných prác doktorandov FA STU a výskumných projektov pracovníkov
FA STU,
spolupráca pri podávaní a riešení spoločných grantov na národnej a európskej úrovni,
prezentácia výsledkov spolupráce formou výstav a publikácií,
spolupráca pri organizovaní odborných podujatí a odborných diskusií na aktuálne
témy,
aktívna účasť študentov na projektoch mestskej časti.

Článok 4
Trvanie a platnosť memoranda
Toto memorandum nadobudne platnosť odo dňa jeho podpísania zmluvnými stranami
a uzatvára sa na dobu 5 rokov. Výpoveď môžu urobiť obidve zmluvné strany doporučeným
písomným oznámením. Ukončenie memoranda o spolupráci nastane 6 mesiacov po termíne
jeho doručenia druhej strane. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade vypovedania
alebo ukončenia platnosti tejto dohody zabezpečia realizáciu už prebiehajúcich aktivít až do
ich ukončenia .
Akékoľvek zmeny v tomto memorande o spolupráci možno realizovať iba na základe
písomnej dohody, potvrdenej obidvomi zmluvnými stranami.
Toto memorandum je vyhotovené v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia.

V Bratislave ..........

–––––––––––––––––––––––––––
Prof.Ing.arch.Pavel Gregor, PhD.
dekan FA STU

––––––––––––––––––––––––––––
Ing.arch.Zuzana Aufrichtová
starostka

