
Memorandum o spolupráci 

(ďalej len „Memorandum“) 

 

1.   

Názov:  GoSlovakia. s r. o. 

Sídlo:  Mikovíniho 217/4, Trnava 917 01  

IČO:   52233626 

Štatutárny orgán:  Ing. Miroslav Solčány, konateľ 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka   

číslo:  44073/T  

(ďalej aj ako „GoSlovakia“) 

 

2.   

Názov:  Klaster regionálneho rozvoja  

Sídlo:  Ulica Mikovíniho 217/4, 91701 Trnava, Slovenská republika 

IČO:  37840371 

Štatutárny orgán:  JUDr. Marek Turanský, výkonný riaditeľ 

Zápis:  v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom MV SR 

(ďalej ako „KRR“) 

 

 

P R E A M B U L A  

 

S OHĽADOM NA: 

 

(A) to, že účastníci majú záujem spolupracovať v oblasti rozvoja informatizácie a digitalizácie 

verejnej sféry a s tým súvisiacich inovácii a regionálneho rozvoja zameraného najmä, avšak 

bez obmedzenia na región západného Slovenska (ďalej aj „región“) ; 

(B) to, že iniciatíva KRR v rámci vytvorenia synergického efektu pri rozvoji oblasti 

špecifikovaných v bode A tejto preambuly predpokladá okrem iného účelné a koordinované 

zaktivizovanie a involvovanie subjektov územnej samosprávy, podnikateľského sektora 

a tretieho sektora za pomoci aktívneho využívania moderných informačných technológií 

a databáz,  

 

ÚČASTNÍCI SA DOHODLI TAKTO: 

 

I. 

Princípy spolupráce 

 

1.1. Uzatvorením Memoranda účastníci prejavujú svoju slobodnú vôľu spolupracovať pri 

vzájomnej podpore na dosahovaní cieľov každého účastníka memoranda a pri vytváraní 

synergického efektu, najmä pri digalizácii a vytváraní databáz a s tým súvisiacich aktivít 

účastníkov(ďalej aj „Spoločné ciele“). 



 

 

 

1.2. Účastníci tohto Memoranda majú záujem v dobrej viere, podľa svojich možností a v prieniku 

oblastí činnosti a záujmov spolupracovať pri realizácii a napĺňaní Spoločných cieľov. 

 

1.3. KRR má v dobrej viere záujem vykonať kroky na zabezpečenie dosiahnutia Spoločných 

cieľov i vo vzťahu k svojim členom.  KRR má záujme dlhodobou prispievať k tvorbe 

a budovaniu verejno-prospešných databáz a informačných systémov. 

 

1.4. GoSlovakia je nositeľom chytrej informačnej databázy goslovakia.sk, ktorej významná časť 

a množstvo funkcionalít  sú sprístupnené na voľné bezplatné využívanie pre odbornú aj 

laickú verejnosť.  

 

1.5. KRR od začiatku vzniku databázy goslovakia.sk je aktívnym účastníkom tvorby 

originálneho obsahu.   

 

1.6. Za účelom dosiahnutia Spoločných cieľov účastníci tohto Memoranda považujú za 

prospešné organizovať spoločné akcie, podporovať prepájanie sa a sieťovanie v regióne 

etablovaných a na rozvoj regiónu orientovaných subjektov, pričom majú za to, že sieťovanie 

na regionálnej báze v konečnom dôsledku bude viesť k synergickému efektu pri dosahovaní 

Spoločných cieľov, najmä k vytváraniu nových pracovných či podnikateľských príležitostí 

a k zatraktívneniu regiónu tak vo vzťahu k ostatným regiónom Slovenska ako aj 

v celoeurópskom kontexte. 

 

1.7. Účastníci majú záujem prostredníctvom spoločných riešení na báze goslovakia.sk prispieť 

k rozvoju regiónov a umožniť tak širokému okruhu záujemcov získať sadu moderných 

digitálnych nástrojov.   

 

1.8. Účastníci majú záujem poskytnúť si v dobrej viere súčinnosť potrebnú na dosiahnutie 

Spoločných cieľov a spoločne rozvíjať databázu goslovakia.sk na princípe partnerstva. 

 

1.9. Účastníci tohto Memoranda si navzájom udeľujú súhlasy so zverejnením vzájomnej 

spolupráce a použitím svojich názvov a log na uvedený účel. 

 

1.10. Účastníci tohto Memoranda zároveň deklarujú, že čiastkové otázky týkajúce sa vzájomnej 

spolupráce môžu byť riešené osobitnými dohodami.  

 

1.11. Účastníci tohto Memoranda vyhlasujú, že účelom tohto Memoranda nie je založenie novej 

právnickej osoby ani Memorandum nezakladá členstvo v žiadnej právnickej osobe. 

 

1.12. Účastníci tohto Memoranda zároveň potvrdzujú, že toto Memorandum nezakladá žiadne 

finančné záväzky žiadneho účastníka Memoranda.  

 

 



 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Memorandum nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

 

2.2. Memorandum je možné po vzájomnej dohode zúčastnených strán podľa potreby meniť, 

doplňovať alebo predĺžiť. Akékoľvek zmeny je potrebné vykonať formou dodatkov 

podpísaných všetkými účastníkmi. 

 

2.3. Memorandum možno písomne vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná 

lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

strane.  

 

2.4. Memorandum sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží dve 

vyhotovenia. 

 

2.5. Účastníci vyhlasujú, že toto Memorandum uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, 

Memorandum nebolo uzatvorené v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prejavy 

účastníkov sú dostatočne zrozumiteľné, Memorandum si prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Trnave, dňa: 15.01.2020     

 

za GoSlovakia s r. o. 

Ing. Miroslav Solčány, konateľ       

 

 

 

 

V Trnave, dňa: 15.01.2020 

za KRR         

JUDr. Marek Turanský, MBA     

výkonný riaditeľ  

 

 

      


