
                                                                                                                                      Zmluva číslo: ZM00001464 

 

 

Memorandum o spolupráci  

(ďalej len „Memorandum“) 

 

Názov:  Paneurópska  vysoká  školoa,  n.o.  Sídlo:  Tomášikova 20,   821  02  Bratislava IČO: 

36 077 429 

Štatutárny orgán:  RNDr.  Michal Mutňanský  v  zastúpení: Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., 

Dekanka FM PEVŠ 

(ďalej len  „FM PEVŠ“) 

 

& 

 

Názov:   Rozhlas a televízia Slovenska 

Sídlo:    Mlynská dolina, 845 45 Bratislava   

IČO:    47 232 480 

IČ DPH:   SK2023169973 

Štatutárny orgán:  Mgr. Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 
1922/B 

 

(ďalej len „RTVS“, spolu „strany Memoranda“) 

 

 

 

Preambula 

Strany Memoranda prejavili vôľu spolupracovať pri výchove kvalitných novinárov 

s potenciálom na ich profesijný rast už od začiatku štúdia na masmediálnej vysokej škole 

s masmediálnym zameraním a v záujme tohto cieľa uzatvárajú nasledujúce Memorandum. 
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Článok I. 

FM PEVŠ v rámci spolupráce má záujem zabezpečiť: 

A, propagáciu a popularizáciu značky a loga RTVS na webovej stránke FM PEVŠ, 

B, aktívnu popularizáciu RTVS v online a offline kampaniach FM PEVŠ, 

C, tlačovú konferenciu k podpísaniu Memoranda, 

D, možnosť aktívneho externého vstupu do výučby pracovníkom z RTVS,  

E, spoluprácu s Mediálnym centrom za zvýhodnených podmienok,  

F, v rámci benefitov umožniť prednášateľom z RTVS zvyšovanie kvalifikácie resp. rekvalifikácie, 

za finančných podmienok na základe ďalšej dohody. 

 

Článok II. 

 

RTVS v rámci spolupráce má záujem zabezpečiť:  

A, uskutočniť cyklus 6/6 prednášok/workshopov na fakulte masmédií,  

B, spoznať vybraným študentom dennú prácu v RTVS, 

C,možnosť pre študentov aktívne komunikovať so špičkovými súčasnými autormi/žurnalistami 

z RTVS, 

D,  informovanie o  podpise  Memoranda o spolupráci FM PEVŠ a RTVS vo forme Tlačovej 

správy, 

E, publikovanie najlepších príspevkov študentov z prednášaných tém v tituloch/weboch,  

F, prax pre vybraných študentov počas štúdia. 

 

Článok III. 

Strany Memoranda sa dohodli, že vykonané spolupráce budú bezodplatné s výnimkou čl. 1 

písm. F. Žiadna zo strán memoranda nemôže vynucovať od druhej strany Memoranda plnenie 

na základe tohto Memoranda. 

Článok IV. 

 Strany Memoranda vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, sú s jeho účelom uzrozumení 

a v plnej miere ho podporujú. Memorandum vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, vedenú 

úprimnou snahou naplniť vytýčený obsah a ciele spolupráce, čo potvrdzujú podpismi svojich 

oprávnených zástupcov. Strany Memoranda berú na vedomie povinnosť RTVS zverejniť túto 

zmluvu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a na tento účel strany 

memoranda prehlasujú, že súhlasia so zverejnením memoranda v rozsahu platnej legislatívy.  
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Memorandum sa vyhotovuje v dvoch exemplároch a uzatvára sa na dobu určitú od 1.1.2023 

do 31.12.2023. Možno ho vypovedať písomne kedykoľvek ktoroukoľvek zo strán memoranda. 

Výpovedná doba je dva mesiace od doručenia písomnej výpovede druhej strane Memoranda. 

Strany Memoranda sa zaväzuje prípadne spory vzniknuté z realizácie, výkladu alebo ukončenia 

tohto Memoranda vždy riešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou oboch strán.  

Memorandum o spolupráci je účinné dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 

Za FM PEVŠ: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. 

 

 

Za RTVS: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. Ľuboš Machaj 

 

 

V Bratislave, dňa 


