Centrálne číslo zmluvy: 2294/2019

Memorandum o spolupráci
pri realizácii programu centra inovácií Budúcnosť INAK v Trnave
Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
IČO: 00 313 114
DIČ: 2021175728
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
a

Nadácia Pontis
Sídlo: Zelinárska 2, 821 08, Bratislava
IČO: 31 784 828
Štatutárny zástupca: Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka
Vybavuje: Adriana Jančulová, programová manažérka
(ďalej tiež ako „strany Memoranda“)
na základe vzájomnej dohody uzatvárajú toto Memorandum o spolupráci (ďalej aj ako
„Memorandum“)
Článok I.
PREAMBULA
1.1 Strany Memoranda, uvedomujúc si dôležitosť vytvárania rovnakých príležitostí a podpory
vzdelávania detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa dohodli na prijatí tohto
Memoranda.
1.2 Strany Memoranda týmto vyjadrujú záujem spolupracovať na realizácii programu pilotného
centra inovácií Budúcnosť INAK v Trnave, ktorého realizátorom bude Nadácia Pontis.
Budúcnosť INAK je 3-ročný, mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov.
Program je nadstavbový a vyberá 20 – 25 účastníkov ročne inkluzívnym spôsobom.
1.3 Strany Memoranda sa stotožňujú s cieľom programu, ktorým je podpora digitálnych zručností,
tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí a pomoc pri zvýšení ich šancí na ďalšie kvalitné štúdium
a lepšie uplatnenie na trhu práce v budúcnosti.
1.4 Program prináša unikátnu spoluprácu: prepája samosprávu, ktorá chce rozvíjať zručnosti
mladých obyvateľov, expertov z firiem, ktorí sú ochotní odovzdávať svoje know-how pre
dobrú vec a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí majú tú správnu
motiváciu pracovať na sebe. Cieľom je zapájať dobrovoľníkov z radov firiem, samosprávy a
neziskových organizácii, aby pomohli v inovačnom centre skupine detí s výrobou ich mini
sociálneho nápadu pre svoju komunitu či región, v ktorom žijú. Získajú tak počas troch rokov
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návštevy klubu netradičným spôsobom znalosti a zručnosti (napr. skupinové riešenie
problémov, základy IT technológií, sociálne zručnosti), ktoré sú dôležité pre ich ďalší
sebarozvoj a štúdium.
Článok II.
OBLASTI SPOLUPRÁCE
2. 1 Strany Memoranda sa zaväzujú vzájomne spolupracovať na etablovaní a činnosti centra
inovácií Budúcnosť INAK v Trnave (ďalej iba „centrum inovácií“).
2. 2 Mesto Trnava sa zapojením do programu profiluje ako aktívne a sociálne, inovatívne mesto,
ktorému záleží na svojich občanoch, ako aj na minoritných skupinách, ktoré v ňom žijú. Mesto
Trnava ako partner centra inovácií zabezpečí spoluprácu s Nadáciou Pontis v nasledujúcich
oblastiach:
a) poskytne priestory pre potreby centra inovácií v objekte vo vlastníctve Mesta Trnava
(Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava) formou
dlhodobej výpožičky,
b) poskytne súčinnosť pri komunikácii programu a propagácii aktivít realizovaných v rámci
programu vo svojich komunikačných médiách,
c) umožní propagáciu programu a výber účastníkov programu v základných školách, ktoré sú
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a poskytne k tomu všetku potrebnú súčinnosť,
d) môže zapojiť svojich zamestnancov a dobrovoľníkov do fungovania centra inovácií,
prípadne môže skupine účastníkov umožniť prístup na návštevu Mestského úradu
a prezentácie fungovania mesta,
e) v prípade záujmu môže participovať na ďalších aktivitách realizovaných v rámci centra
inovácií v Trnave,
f) prevezme záštitu nad dôležitými udalosťami centra (napríklad pri prezentácii projektov
účastníkov) po vzájomnej dohode medzi stranami Memoranda.
2. 3 Nadácia Pontis spúšťa pilotný program centier inovácií pre skupinu detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia na Slovensku. Ako realizátor centra inovácií v Trnave zabezpečí:
a) nevyhnutné stavebné úpravy a kompletné materiálno-technické vybavenie priestorov pre
potreby centra inovácií, ktoré pre tento účel poskytne Mesto Trnava,
b) prevádzku centra inovácií počas jednotlivých školských rokov vrátane úhrady všetkých
prevádzkových nákladov,
c) komunikáciu programu a propagáciu aktivít realizovaných v rámci programu,
d) obsahové kurikulum s aktivitami na podporu technických, podnikateľských a mäkkých
zručností,
e) výber účastníkov programu v súčinnosti so základnými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trnava,
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f) výber a zaškolenie pravidelných dobrovoľníkov (mentorov) a nábor odborníkov z tretieho
sektora, biznisu a samosprávy na ad hoc stretnutia, návštevy a prezentácie pre účastníkov.
Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1 Toto Memorandum o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú, vzhľadom na záujem zabezpečiť
program centra inovácií v Trnave dlhodobo. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho
podpisu obidvomi stranami Memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka mesta Trnava.
3.2 Memorandum možno písomne vypovedať s 2-mesačnou výpovednou lehotou ktoroukoľvek
stranou Memoranda aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom po
doručení výpovede druhej strane Memoranda. Písomnosti podľa tohto Memoranda sa
považujú za doručené druhej strane Memoranda pri osobnom odovzdaní momentom ich
prevzatia. Pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v záhlaví tohto
Memoranda, resp. na inú adresu, ktorá bola preukázateľne oznámená druhej strane
Memoranda na účely doručovania písomností, sa písomnosť považuje za doručenú na tretí
pracovný deň odo dňa jej odoslania, bez ohľadu na to, či zásielka bola prevzatá, neprevzatá
alebo adresátom odmietnutá, okrem prípadu, ak by došlo k preukázanému doručeniu
písomnosti skôr.
3.3 Obidve strany Memoranda vyhlasujú, že toto Memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne
a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu
a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
3.4 Memorandum o spolupráci sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu,
z ktorých Mesto Trnava dostane tri vyhotovenia a Nadácia Pontis dostane jedno vyhotovenie.
3.5 Memorandum bolo zverejnené dňa 28.11.2019

V Trnave dňa 26.11.2019

V Trnave dňa 26.11.2019

------------------------------JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnava
v zastúpení na základe písomného poverenia
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, v.r.
prvá zástupkyňa primátora

------------------------------Martina Kolesárová, v.r.
výkonná riaditeľka Nadácie Pontis

