DOHODA O SPOLUPRÁCI

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom

a

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 39 Bratislava
Zastúpená: prof. RNDr. Pavlom Šajgalíkom, DrSc., predsedom

(ďalej tiež „zmluvné strany“)

uvedomujúc si postavenie Bratislavy ako akademického, vedeckého a výskumného centra
krajiny a Slovenskej akadémie vied ako poprednej vedecko-výskumnej inštitúcie
s celospoločenským významom,

vedomé si potreby vzájomnou podporou a účinnou spoluprácou vytvárať podmienky pre
lepšie, efektívnejšie a kvalitnejšie plnenie zverených úloh a zodpovedností,

v snahe prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a efektívne reagovať na výzvy a príležitosti
spojené s hospodárskymi, technologickými a spoločenskými zmenami 21. storočia,

s cieľom spoločným úsilím vytvárať z Bratislavy príjemné miesto pre život a atraktívnu
destináciu pre študentov, študentky, vedcov, vedkyne, výskumníkov, výskumníčky,
podnikateľov, podnikateľky a vysokokvalifikovanú pracovnú silu,

zdôrazňujúc význam prijímania rozhodnutí založených na faktoch, najnovších vedeckých
poznatkoch a objektívnych dátach,

sa dohodli na nasledovnom:

Článok I.
1. Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom
rozvoji mesta, v oblasti vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného
rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní
plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Článok II.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú presadzovať spoločné záujmy a vyvíjať úsilie vedúce k
rozvoju postavenia Bratislavy ako centra vedy, výskumu a inovácií európskeho
významu, s osobitným zreteľom na ciele Politiky súdržnosti EÚ a prípravu nového
programového obdobia 2021 – 2027
2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri tvorbe a realizácii projektov zameraných
na podporu výskumu, vývoja a inovácií, a na podporu aplikácie a prenosu vedeckých
poznatkov do praxe
3. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri riešení výziev hlavného mesta
spojených s trvalo udržateľným rozvojom, kvalitou života a inteligentnou špecializáciou
hlavného mesta SR Bratislavy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať na príprave a implementácii koncepcií
a stratégií rozvoja hlavného mesta, vrátane Metropolitného plánu Bratislavy 2030
s víziou do roku 2050 (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja).
5. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri riešení administratívno-prevádzkových
výziev zmluvných strán v príslušných oblastiach zverených do ich kompetencií.

Článok III.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú po vzájomnej dohode formulovať a vykonávať projekty
a aktivity vzájomnej spolupráce podľa dohodnutých priorít oboch zmluvných strán, a to
najmä v oblastiach:
-

Mobility,

-

Kvality života,

-

Digitálnych služieb,

-

Urbanizmu, tvorby verejných priestorov a mestského plánovania,

-

Inovácií,

-

Ochrany a údržby kultúrnych a historických pamiatok,

-

Tvorby a ochrany životného prostredia,

-

Rozvoja a využívania technológií,

-

Celoživotného a ďalšieho vzdelávania
Článok IV.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať najmä formou:
-

spoločnej investičnej činnosti a využívania externých zdrojov financovania,

-

experimentálneho testovania a overovania
a postupov v živom mestskom prostredí,

-

organizovania pracovných stretnutí zameraných na prípravu návrhov konkrétnych
projektov a aktivít,

-

organizovania spoločných odborných podujatí,

-

vzájomnej výmeny skúseností,

-

zapájania študentov a odborných pracovníkov do vzájomných aktivít podľa
aktuálnych možností a priorít,

2.

vedeckých

teórií,

technológií

Spoločná investičná činnosť podľa tejto dohody bude upravená formou osobitného
vykonávacieho protokolu k tejto dohode založeného na vzájomnom súhlase
zmluvných strán (ďalej len “protokol“). Protokol bude špecifikovať najmä
spolupracujúce strany, oblasť spolupráce, témy, ciele, finančné a technické zdroje,
ako aj časový harmonogram plnenia. V protokole budú uvedené záväzky zmluvných
strán a prípadných spolupracujúcich strán, vrátane ich záväzkov v oblasti finančného
zabezpečenia aktivity (projektu).

Článok V.
1. Zmluvné strany poverujú dohľadom nad plnením dohody:
-

Hlavné mesto SR Bratislava:
splnomocnenec pre inovácie, inovacie@bratislava.sk

-

Slovenská akadémia vied:
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV,
lacinova@up.upsav.sk

Článok VI.
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže
písomne vypovedať i bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná
a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

2. Táto dohoda dopĺňa a nadväzuje na platné dohody o spolupráci uzatvorené medzi
zmluvnými partnermi v minulosti. Tam, kde si dohody protirečia, má prednosť táto
dohoda.
3. Zmeny a doplnky tejto dohody sú možné len po dohode zmluvných strán a vo forme
písomného dodatku.
4. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného
mesta SR Bratislavy podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

Bratislava, 30. apríla 2019

Za hlavné mesto SR
Bratislava

Ing. arch. Matúš Vallo v.r.

Za Slovenskú akadémiu vied

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. v.r.

