
Memorandum o spolupráci 

uzatvorené podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

I. Krajská inovačná  rozvojová agentúra, n.o. 

so sídlom:  Starohájska 10, 917 01  Trnava 

v zastúpení:  Mgr. Viktor Maroši, riaditeľ 

IČO:    52 190 820 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu IBAN: SK70 1100 0000 0029 4312 4550  

(ďalej ako „KIRA“) 

 

 

II. Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, o.z. 

so sídlom:  Botanická 8272/55, 917 08 Trnava   

v zastúpení:  Mgr. Zuzana Šujanová 

IČO:    54602157 

bankové spojenie: Fio banka, a.s. 

číslo účtu IBAN:         SK81 8330 0000 0028 0223 7164 

(ďalej ako „Dobrovoľnícke centrum“) 

  

(KIRA a Dobrovoľnícke centrum ďalej spolu aj ako „strany memoranda“) 

 

I. Preambula 

 

1. Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA) je nezisková organizácia založená Trnavským 

samosprávnym krajom (TTSK), ktorej poslaním je prispievať k udržateľnému rozvoju 

Trnavského kraja na báze aktívnej podpory a kultivácie inovatívneho a kreatívneho 

prostredia v kraji, na báze podpory transferu znalostí a príkladov dobrej praxe, ako 

aj implementáciou inovatívnych projektov zvyšujúcich kvalitu života ľudí v kraji. V súlade so 

svojím poslaním, je snahou KIRA podieľať sa aj na podpore mimovládnych organizácií, 

združení a aktívnych jednotlivcov či dobrovoľníkov pôsobiacich na území Trnavského kraja, 

pričom má aktívny záujem na rozvoji občianskej spoločnosti a dobrovoľníctva na území 

Trnavského kraja. 

2. Dobrovoľnícke centrum je  občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2022 s cieľom prepájať 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s organizáciami v celom Trnavskom kraji. Jeho poslaním je 

poskytovať informácií a poradenstvo o možnostiach dobrovoľníctva, vytvárať dobrovoľnícke 

príležitosti pre ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami a umiestňovať  dobrovoľníkov 

do organizácií, realizovať informačné, konzultačné a propagačné aktivity v oblasti, zvyšovať 

status dobrovoľníctva prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov a koordinátorov 

dobrovoľníkov, vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva, vzdelávať k 

dobrovoľníctvu vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, a to za účelom zvyšovania kvality 

služieb dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. 



3. Strany memoranda týmto deklarujú svoj spoločný záujem a vôľu spolupracovať pri vytváraní 

podmienok pre koncepčnú, systematickú a dlhodobú podporu rozvoja dobrovoľníctva na 

území Trnavského kraja. 

 

II. Predmet memoranda 

 

1. Predmetom tohto memoranda je rámcová dohoda strán memoranda o spolupráci pri 

vytváraní podmienok na podporu a rozvoj dobrovoľníctva na území Trnavského kraja a 

vzájomných právach a povinnostiach s tým spojených. 

2. Na základe tohto memoranda budú strany memoranda realizovať spoločne zadefinované 

aktivity, pričom zo strany KIRA bude na realizáciu jednotlivých aktivít každoročne 

poskytnutá Dobrovoľníckemu centru i finančná podpora vo výške dohodnutej vždy pre 

konkrétny kalendárny rok. 

3. Rámcovým okruhom oblastí spolupráce a jej dlhodobým cieľom  na základe tohto 

memoranda sú: 

a. osveta, propagácia a vzdelávanie v oblasti  dobrovoľníctva; 

b. propagácia Dobrovoľníckeho centra a jeho činnosti; 

c. sieťovanie a získavanie podpory jednotlivých samospráv v Trnavskom kraji za účelom 

rozvoja dobrovoľníctva; 

d. sieťovanie a uzatváranie spolupráce na programových aktivitách Dobrovoľníckeho 

centra s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti  TTSK; 

e. aktívna snaha o rozvoj dobrovoľníctva na území kraja. 

4. Pre rok 2022 sa  strany memoranda dohodli na spolupráci pri realizácii nasledovných aktivít: 

a. vytvorenie a správa webovej stránky Dobrovoľníckeho centra, vytvorenie profilu 

Dobrovoľníckeho centra na sociálnych sieťach – KIRA za týmto účelom poskytne 

personálne zdroje; 

b. vytvorenie databázy dobrovoľníckych organizácií a záujemcov a záujemkýň 

o dobrovoľníctvo v Trnavskom kraji; 

c. realizácia programu na podporu vzdelávania mladých v oblasti dobrovoľníctva na 

stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK s cieľom vychovávať novú 

generáciu angažovaných a aktívnych dobrovoľníkov v Trnavskom kraji; 

d. podpora administratívnej činnosti Dobrovoľníckeho centra zo strany KIRA poskytnutím 

personálnych zdrojov; 

e. organizácia podujatia Týždeň dobrovoľníctva v termíne 16.–19.septembra 2022; 

f. organizácia podujatia oceňovania dobrovoľníkov s názvom  Srdce na dlani (v rozpätí 

mesiacov október – december 2022).  

5. Strany memoranda pre každý ďalší kalendárny rok zadefinujú konkrétne plánované aktivity 

a výšku finančnej podpory zo strany KIRA, a to formou dodatku k tomuto memorandu. 

 

III. Práva a povinnosti strán memoranda 

 

1. Strany memoranda sa zaväzujú  poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť pre 

nadobudnutie účinnosti tohto memoranda a jeho bezproblémové  plnenie a priebežne sa 

informovať o jednotlivých skutočnostiach  spojených s predmetom tohto memoranda. 

2. Strany memoranda budú v rámci svojich možností a kompetencií ako i v súlade 

s deklarovanými záujmami vyvíjať maximálne úsilie pre dosiahnutie želaných cieľov 

a naplnenie účelu tohto memoranda. 

3. Dobrovoľnícke centrum sa zaväzuje nakladať s finančnými prostriedkami poskytnutými zo 

strany KIRA hospodárne, efektívne a v súlade s účelom spolupráce v zmysle tohto 



memoranda a viesť účtovníctvo overiteľným spôsobom a v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. 

4. KIRA je oprávnená požadovať od Dobrovoľníckeho centra informácie o jeho činnosti ako i 

podklady a vysvetlenia preukazujúce spôsob nakladania s finančnými prostriedkami 

a Dobrovoľnícke centrum sa zaväzuje tieto podklady a vysvetlenia na požiadanie KIRA 

bezodkladne poskytnúť. 

 

 

IV. Finančné plnenie 

 

1. Za účelom plnenia spoločne dohodnutých úloh a podpory činnosti Dobrovoľníckeho centra 

poskytne KIRA Dobrovoľníckemu centru každoročne finančný príspevok vo výške 

dohodnutej pre každý rok v dodatku uzatvorenom pre daný kalendárny rok.  

2. Dobrovoľnícke centrum sa zaväzuje používať poskytnuté finančné prostriedky na účely 

a činnosť súlade s týmto memorandom a s cieľmi / aktivitami zadefinovanými následne 

v jednotlivých dodatkoch k tomuto memorandu. 

3. Pre rok 2022 sa strany memoranda dohodli na finančnom príspevku vo výške 5.000,- eur 

(slovom: päťtisíc eur). 

4. Finančné prostriedky v sume uvedenej v predchádzajúcom odseku poskytne KIRA 

prevodom na bankový účet Dobrovoľníckeho centra uvedený v záhlaví tohto memoranda 

do 30 dní od nadobudnutia účinnosti memoranda. 

5. Nad rámec finančnej podpory uvedenej v ods. 3 tohto článku KIRA v roku 2022 finančne 

zabezpečí organizáciu podujatí: 

a. Týždeň dobrovoľníctva 

b. Srdce na dlani. 

 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Každá zo strán memoranda je oprávnená toto memorandum vypovedať, pričom výpoveď 

musí byť urobená v písomnej forme a riadne doručená druhej strane. Strany memoranda 

sa dohodli na 2-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

V prípade výpovede sa toto memorandum končí uplynutím výpovednej lehoty s výnimkou 

spolupráce vo vzťahu k už započatým a ešte neukončeným aktivitám, ktorá sa skončí 

splnením všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

3. Vzťahy zmluvných strán neupravené týmto memorandom sa riadia príslušnými 

ustanoveniami  zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Zmeny a doplnky memoranda môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 

uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi.  

5. Memorandum nadobúda platnosť po  podpise obidvomi zmluvnými stranami  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho  zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

6. Memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana memoranda 

obdrží jedno vyhotovenie. 

7. Strany memoranda prehlasujú a potvrdzujú, že toto memorandum vyjadruje ich skutočnú 

a slobodnú vôľu, memorandum podpísali slobodne a vážne, nie pod nátlakom a nie v tiesni 

ako aj nie za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom memoranda sa podrobne 



oboznámili, porozumeli všetkým ustanoveniam memoranda a na znak toho memorandum 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Trnave dňa ............... V Trnave dňa ............... 

 

                    v.r.      v.r. 
............................................... ............................................... 
Mgr. Viktor Maroši Zuzana Šujanová 

Krajská inovačná rozvojová Dobrovoľnícke centrum              

agentúra, n.o.  Trnavského kraja, o.z. 

 

 

 

 

 


