
Memorandum o vzájomnej spolupráci 

medzi 

Klastrom regionálneho rozvoja – západné Slovesnko 

a 

Svetovým združením Slovákov v zahraničí 
 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 

 

Sídlo:   Starohájska 10, 917 01 Trnava 

v zastúpení:  JUDr. Marek Turanský, MBA – výkonný riaditeľ 

 

1.2 Svetové združenie Slovákov v zahraničí 

 

       Sídlo: Laurínska 2, 811 05 Bratislava 1 

       v zastúpení: Mgr. Vladimír Skalský, PhD. – predseda 

 

 

Čl. II 

Predmet memoranda 

 

Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca medzi Klastrom regionálneho rozvoja – západné 

Slovensko a Svetovým združením Slovákov v zahraničí v oblasti udržania národného povedomia 

a kultúrnej, duchovnej a jazykovej identity u Slovákov žijúcich v zahraničí. Vzájomne sa podieľať 

na činnostiach smerujúcich k šíreniu dobrého mena Trnavského kraja a Slovenskej republiky 

doma i v zahraničí. 

 

 

Čl. III 

Spôsob a forma spolupráce 

 

3.1   Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko ako záujmové združenie právnických osôb 

a Svetové združenie Slovákov v zahraničí ako občianske združenie, ktorého cieľom je usilovať 

o udržanie a rozvoj národnej, duchovnej, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov v zahraničí: 

 

a) budú vytvárať predpoklady pre vzájomne prospešnú spoluprácu prostredníctvom aktivít 

v oblasti kultúry, vedy, školstva, športu, cestovného ruchu a jeho propagácie, turistiky, 

podnikania, enviromentalistiky, výchovy a vzdelávania a IT technológií, 

 

b) formu, termíny a náklady spolupráce dohodnú zástupcovia raz ročne. 

 



3.2   Presadzovanie spoločných záujmov Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko 

a Svetového združenia Slovákov v zahraničí v oblasti vzájomnej informovanosti a pozývanie 

zástupcov zmluvných strán na podujatia organizované zmluvnými stranami. 

 

3.3   Vytváranie podmienok pre publikačnú činnosť a prezentovanie skúseností, poznatkov 

a názorov prostredníctvom publikácií vydávaných Klastrom regionálneho rozvoja – západné 

Slovensko, alebo jeho členmi. 

 

 

Čl. IV 

Závarečné ustanovenia 

 

4.1   Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

4.2   Toto memorandum je možné po vzájomnej dohode zúčastnených strán podľa potreby meniť 

alebo dopĺňať. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto memoranda musia byť vo forme písomných 

očíslovaných dodatkov, podpísaných obidvomi zúčastnenými stranami. 

 

4.3   Toto memorandum možno písomne vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná 

lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej strane. 

 

4.4   Memorandum sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana 

dostane dve vyhotovenia. 

 

4.5   Zúčastnené strany vyhlasujú, že svoju vôľu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 

s obsahom memoranda po jeho prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

4.6   Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zúčastnenými stranami 

a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle klastra. 

 

 

V Bratislave  28.10.2016 

 

         v.r.                v.r. 

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

                   JUDr. Marek Turanský, MBA              Mgr. Vladimír Skalský, PhD. 

                            výkonný riaditeľ                predseda 

     Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko     Svetové združenie 

    Slovákov v zahraničí   

                              


