
 

 

                                                 
 
 

MEMORANDUM  O VZÁJOMNEJ  SPOLUPRÁCI 
 

uzavreté medzi týmito stranami: 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

zastúpený predsedom Mgr. Jurajom Drobom, MBA, MA 

Sabinovská 16 

P.O. Box 106 

820 05 BRATISLAVA 25 

 

( ďalej len „Bratislavský samosprávny kraj“ alebo aj ako „BSK“ ) 

 

a 

 

Slovenský paralympijský výbor  
zastúpený predsedom  Dr.h.c. PhDr. Ján Riapoš, PhD. 

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava 

( ďalej len „Slovenský paralympijský výbor“ alebo aj ako „SPV“ ) 

 

 

 

 



 

 

PREAMBULA 

 
Bratislavský samosprávny kraj a Slovenský paralympijský výbor sa dohodli na uzatvorení tohto 
Memoranda o spolupráci, ktorého cieľom je vytvorenie modelu spolupráce  pri rozvoji 
a podpore paralympijského športu a športových aktivít stredoškolskej mládeže a aktivít 
zameraných na posilnenie sociálnej integrácie osôb so zdravotným znevýhodnením 
prostredníctvom športu v Bratislavskom kraji. 

 
Článok I. 

Účel a predmet memoranda 
 

Za účelom naplnenia tohto memoranda budú zúčastnené strany: 

Bratislavský samosprávny kraj: 

1. Podporovať v rámci svojich možností športové aktivity pre znevýhodnenú mládež 
a rozvoj paralympijských športov a športovcov. 

2. Spolupracovať v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry v stredných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.  

3. Poskytovať záštitu nad športovými aktivitami, vykonávanými v súlade s týmto 
memorandom o spolupráci. 

4. Zviditeľňovať pohybovo-aktívny životný štýl, podporovať a rozvíjať talenty mladých 
para športovcov. 

5. Vzájomná informačná podpora a zviditeľňovanie spoločných aktivít pre školy, školské 
a sociálne zariadenia, prostredníctvom webových stránok, ktorých vlastníkom 
a administrátorom je Bratislavský samosprávny kraj. 

a 

Slovenský paralympijský výbor: 

1. Spolupodieľať sa na realizácií aktivít pre znevýhodnenú mládež. 
2. Spolupracovať a podieľať sa na konkretizácií opatrení smerujúcich k napĺňaniu tohto 

memoranda. 
3. Koordinácia vzájomných postupov a stanovísk prezentovaných v medzinárodných 
športových subjektoch a športových subjektoch na území Slovenskej republiky. 

4. Poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity.  
5. Vzájomná informačná podpora a zviditeľňovanie spolupráce s Bratislavským 

samosprávnym krajom a športu zdravotne znevýhodnených športovcov 
prostredníctvom kanálov Slovenského paralympijského výboru. 

 

Zúčastnené strany vyhlasujú, že sa budú vzájomne informovať a v rámci svojich možností sa 
podporovať pri realizácii aktivít súvisiacich s plnením cieľov tohto memoranda. 

Článok II. 



 

 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Memorandum nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti zaviazaných strán, 

vyplývajúce z dohôd s tretími stranami.   
2. Strany memoranda berú na vedomie, že toto memorandum je vyjadrením ich vážnej a 

slobodnej vôle spolupracovať, pričom nezakladá medzi nimi žiadny záväzkový právny 
vzťah občiansko-právneho ani obchodno-právneho charakteru a z tohto memoranda 
im nevyplávajú žiadne práva ani povinnosti. Pri dosahovaní cieľov tohto memoranda 
budú strany memoranda postupovať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. 

3. Ustanovenia tohto Memoranda môžu strany dopĺňať a meniť po vzájomnom súhlase 
formou písomne očíslovaných dodatkov. 

4. Zúčastnené strany Memoranda vyhlasujú, že si Memorandum riadne a dôsledne 
prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Memoranda a na znak 
súhlasu ho podpisujú. 

      
 
                                              
 
 
 


