MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
medzi
Žilinským samosprávnym krajom a Slovenským zväzom ľadového hokeja
(ďalej len „memorandum“)

uzatvorené medzi:

Žilinský samosprávny kraj
so sídlom:

Komenského 48, 011 09 Žilina

IČO:

37 808 427

DIČ:

202 162 66 95

zastúpený:

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

(ďalej len ako „Žilinský samosprávny kraj“ alebo aj ako „ŽSK“)

a

Slovenský zväz ľadového hokeja
so sídlom:

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 3

IČO:

30 845 386

DIČ:

202 087 27 99

zastúpený:

Miroslav Šatan, prezident

(ďalej len ako „Slovenský zväz ľadového hokeja“ alebo aj ako „SZĽH“ a spolu so „ŽSK“ len
ako „zúčastnené strany“)

Preambula
Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz ľadového hokeja ako zúčastnené strany sa dohodli
na uzatvorení tohto Memoranda o spolupráci, ktorého cieľom je vytvorenie modelu
spolupráce medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja a Žilinským samosprávnym
krajom pri podpore rozvojových programov hokeja v regióne Žilina (na území Žilinského
samosprávneho kraja).
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Článok I.
Účel a predmet memoranda
Za účelom naplnenia tohto memoranda budú zúčastnené strany:

Žilinský samosprávny kraj:
1. Podporovať na svojom území zriadenie a činnosť regionálneho rozvojového centra
hokeja a regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie.
2. Spolupracovať v oblasti vzdelávania žiakov - športovcov, ako aj ďalšieho vzdelávania
športových odborníkov.
3. Spolupracovať v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a pri budovaní hokejového
štadióna v regióne Žilinského samosprávneho kraja.
4. Podporovať v rámci svojich možností realizované aktivity rozvojových programov
hokeja.
5. Poskytovať záštitu nad aktivitami rozvojových programov hokeja, vykonávanými
v súlade s týmto memorandom.
6. Spolupracovať pri rozvoji parahokeja a s hendikepovanými športovcami
prostredníctvom ich komunitných centier a taktiež na podujatiach organizovaných ŽSK.

Slovenský zväz ľadového hokeja:
1. Iniciovať na území Žilinského samosprávneho kraja zriadenie regionálneho
rozvojového centra hokeja a regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie.
2. Pracovať na systémovom riešení generačného problému pohybovej pasivity detí
a mládeže.
3. Vytvárať nové vzorové štandardy vo vzdelávaní športovcov, športových odborníkov a
iných členov hokejovej komunity.
4. Vytvárať nové vzorové štandardy vo fungovaní športových organizácií.
5. Vytvárať podmienky pre výchovu špičkových svetových hokejistov ako budúcich
spoločenských vzorov detí a mládeže.
6. Spolupracovať s ďalšími spoločenskými zložkami v súlade s týmto memorandom
o spolupráci.
Zúčastnené strany sa zaväzujú, že sa budú informovať a v rámci svojich možností podporovať
pri realizácii aktivít súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami.
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Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Meniť a dopĺňať toto memorandum je možné len písomným dodatkom podpísaným
oboma zúčastnenými stranami.
2. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch. Každá zúčastnená strana
obdrží jeden rovnopis.
3. Kontaktné osoby za zúčastnené strany sú riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského
samosprávneho kraja a regionálny manažér SZĽH pre región Žilinského kraja za
Slovenský zväz ľadového hokeja.
4. Memorandum možno ukončiť na základe písomnej dohody zúčastnených strán.
Memorandum môže ktorákoľvek zúčastnená strana písomne vypovedať a to aj bez
uvedenia dôvodu výpovede, v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
strane.
5. Memorandum nadobúda platnosť podpisom oboma zúčastnenými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ŽSK. Strany memoranda
súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
6. Každá zo zúčastnených strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto memoranda, resp. jeho časti na iný subjekt
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zúčastnenej strany. V prípade
porušenia tejto povinnosti jednou zo zúčastnených strán bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zúčastnená strana bude
oprávnená od tohto memoranda odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu keď bolo
písomné oznámenie o odstúpení od tohto memoranda doručené druhej zúčastnenej
strane.
7. Z tohto memoranda nevyplývajú zúčastnenými stranám žiadne finančné záväzky.
8. Toto memorandum je vyhotovené podľa slobodnej a vážnej vôle, žiadna
zo zúčastnených strán nekonala v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Zúčastnené strany si memorandum riadne prečítali, porozumeli jeho
obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Žiline, dňa 08.01.2020

V Žiline, dňa 08.01.2020

..........................................................
Slovenský zväz ľadového hokeja
Miroslav Šatan, v. r.
prezident SZĽH

........................................................
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, v. r.
predsedníčka ŽSK
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