
MEMoRANDUM o spolupRÁcl č. slzotg
(d'alej Memorandum)

uzavreté medzi týmito stranami:

1. Organizácia: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo. Univerzitná 821511, 0,1O 26 Žilina
Štatutárny orgán: prof, lng Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline
Fakulta: Fakulta humanitných vied
Katedra: Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Sídlo: Univerzitná B2l5t1, O1O 26 Žilina
Zastúpená: doc. PaedDr. Vlastou Cabanovou, PhD., dekankou Fakulty humanitných

vied Žu v Žiline
Osoba zodpovedná za plnenie memoranda: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
lčo: 00397563
DlČ: 2020677824

2 Organizácia: Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul, 17. novembra 1258, O22 01 Čadca
Štatutárny orgán: PhDr, Janka Bírová, riaditel'ka knižnice
Osoba zodpovedná za plnenie memoranda: PhDr. Janka Bírová
lčo: 36145068
DlČ: 2021435625

ČIánoX t. Preambuta

1. Memorandum je prejavom slobodnej vóle zúčastnených strán.
2 Vyššie uvedené strany sa rozhodli rozvíjat' vzájomnú spoluprácu na princípoch

dóvery, porozu men ia a vzálomné ho obohacova nia sa.
3. Memorandum je založené na partnerstve inštitúcií, na princípoch vzájomnej

výhodnosti a dosahovania výsledkov v oblasti rozvoja inštitúcií.
4. Obidve strany sa zavázujú, že urobia všetko pre to, aby spolupráca bola ťspešná

Čtánok lI. Predmet a účet Memoranda

1 Memorandum sa uzatvára pre zintenzívnenie a prehÍbenie spolupráce vo výskumnej,
pedagogickej a realizačnej činnosti s ciel'om efektívneho využívania získaných
výsledkov výskumu v spoločenskej praxr.

2, Spolupracujúce strany Memoranda vyjadrujú svoju ochotu spolupracovat' pri

spoloČných aktivitách, programoch, projektoch a činnostiach, ktoré zohl'adňujú
možnosti každého z partnerov.

3 Spolupracujúce strany Memoranda sa dohodli.
- na výmene verejných informácií, najmá informácií o pripravovaných podujatiach,

aktivitách zmluvných partnerov, resp. d'alších informácií,
- na konzultáciách v oblasti aktuálnych trendov v oblastiach, ktoré sú hlavnou

náplňou ich činnosti a vedeckovýskumných aktivít,
- na spolupráci pri organizovaní seminárov a prednášok,
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- na poskytovaní si vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní arealizovaní spoločných
projektov,

- na podpore pri nastavení inovatívneho prostredia na póde spolupracujúcich strán
Memoranda,

- na spolupráci, ktorej ciel'om je pomócť pri vzdelávaní a etablovaní študentov
a absolventov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných
vied Žilinskej univerzity v Žitine v praxi

- na prepojení vzdelávania s praxou
- na vytvorení priestoru na výmenu skúseností v európskom a medzinárodnom

kontexte.
- na poskytovaní podpory profesionálnej činnosti
- na bezodplatnom organizovaní priebežnej, súvislej a záverečnej odbornej

(neučitel'skej) praxe
- na spolupráci pri zadefinovaní tém záverečných prác (bakalárskych a

diplomových) pre študentov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, ktoré
budú riešit' aktuálne potreby památ'ových inštitúcií.

Článot IlI. Spoločné a záverečné ustanovenia
Spolupracujúce strany sa dohodli. že memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.
Memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá spolupracujúca
strana dostane jeden rovnopis.
Jednotlivé ustanovenia tohto Memoranda móžu byt' podl'a potreby doplnené,
rozŠÍrené alebo podrobnejšie špecifikované formou písomných doplnkov, ktoré po
podpísaní budú tvorit' neoddelitel'nú súčast' tohto Mernoianda,
Spolupracujúce strany sa móžu kedykol'vek rozhodnút'prerušit'vzájomnú spoluprácu,
a vykoná sa tak písomným oznámením. druhej spolupracujúcej strane Memoranda.
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doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

Dekanka Fakulty humanitných vied
Zilinskej univerzity v Ziline

PhDr. Janka Bírová

riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci


