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MEMORANDUM 

o partnerstve a spolupráci v oblasti zachovávania, podpory 

a propagácie regionálnej identity v Trnavskom samosprávnom 

kraji, 
 

medzi 

 

zmluvnými stranami: 

 

1. Klaster regionálneho rozvoja  - západné Slovensko (ďalej KRR) 

Starohájska 10, 917 01 Trnava 

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

 

 

2. MVI technology, s.r.o. 

Južná trieda 1553/8, 040 01  Košice 

 v zastúpení : Lukáš Bednár, konateľ spoločnosti  

 

 

PREAMBULA 

 

1. Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca medzi Klastrom regionálneho rozvoja – 

západné Slovensko a spoločnosti MVI technology, s.r.o. v oblasti propagácie, najmä  

trnavského kraja resp. západného Slovenska  a aktivít, ktoré súvisia s rozvojom využitia 

potenciálu kraja vo vzťahu k návštevníkom, ale aj obyvateľom regiónu. Aktivity budú 

zamerané na podporu všestranného rozvoja regiónu vo viacerých záujmových oblastiach, 

najmä v oblasti cestovného ruchu v témach ako cykloturistika, využívanie vodného 

potenciálu, kultúra a sakrálny turizmus, ubytovanie a gastronómia, zážitková turistika, 

regionálne produkty, špecificky vinárstvo a vinohradníctvo a ďalších. 

 

 

Čl. I. 

PRINCÍPY SPOLUPRÁCE 

 

 

1. Presadzovanie spoločných záujmov Klastra RR a MVI technology, s.r.o. pri tvorbe 

jedinečných projektov v oblasti cestovného ruchu v Trnavskom samosprávnom kraji.  

 

2. Spoločná príprava a organizovanie odborných seminárov, konferencií a odborných 

podujatí.  

 

3. Spoločné vytváranie podmienok pre prípravu a realizáciu zásad a nástrojov regionálneho 

marketingu, ako aj príspevok ku komplexnému sociálno - ekonomickému rozvoju 

cestovného ruchu v Trnavskom regióne. 

 

4. Marketingová, technologická a propagačná spolupráca MVI technology, s.r.o. a Klastra 

RR na vybraných projektoch a činnostiach pri napĺňaní spoločných cieľov. 
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Čl. II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobudne platnosť dňom jeho podpisu. 

 

2. Memorandum je možné po vzájomnej dohode zúčastnených  strán  meniť a doplňovať  

formou dodatkov podpísaných obidvomi zúčastnenými stranami. 

 

3. Memorandum možno písomne vypovedať so 2 mesačnou výpovednou lehotou.           

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení            

výpovede druhej strane. 

 

 

V Trnave  24.08.2017 

 

 

 

 

  v.r.      v.r. 

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

Klaster regionálneho rozvoja – 

západné Slovensko   
JUDr. Marek Turanský, MBA 

výkonný riaditeľ 

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

MVI technology, s.r.o 

Lukáš Bednár 

konateľ spoločnosti  

                


