
 

MEMORANDUM 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO: OO 151 866 

DIČ:2020571520 

medzi 

zastúpeným: Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu, na základe plnomocenstva 

č.p. KVSU-2012/000692-001, z 15. mája 2012 

(ďalej len "ministerstvo") 

Geofyzikálnym ústavom SA V 

rozpočtová organizácia 

Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 

IČO: OO 586 935 

DIČ:2020894986 

zastúpeným: RNDr. Ladislav Brimich, CSc., riaditeľ 

(ďalej len "ústav") 

Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky 

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 

IČO: 397 865 07 

DIČ: 2020845332 

zastúpeným: prof. RNDr. JozefMasarik, DrSc., dekan 

(ďalej len "fakulta") 

(ďalej len "strany memoranda") 

o spolupráci pri realizácii spoločných projektov, akvizičnej činnosti 
a posilnení spolupráce v oblasti poskytovania informácií o zemetraseniach, pri zabezpečovaní 

monitorovania zemetrasení a analýzy ich účinkov na území Slovenskej republiky 

(ďalej len "memorandum") 



 

PREAMBULA 

Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán memoranda, a vypovedá 
o ich vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, ako aj o spolupráci 
nad rámec projektov v oblastiach definovaných ako oblastiach záujmu strán memoranda. 
Partnerstvo, ktoré je predmetom tohto memoranda je neformálne spojenie strán memoranda 
vytvorené na účely spolupráce. 

Článok l 
Principiálna oblasť záujmu ' 

Na účely posilnenia ochrany života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych 
udalostí je vychádzajúc z § ll zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 4211994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov principiálnou oblasťou záujmu strán 
memoranda spolupráca v oblasti poskytovania informácií o zemetraseniach, pri zabezpečovaní 
monitorovania zemetrasení a analýzy ich účinkov na území Slovenskej republiky, ktorú tvorí 
najmä: 

a) poskytnutie základnej informácie o zemetrasení s makroseizmickými účinkami na území 
Slovenskej republiky v najkratšom možnom čase po zemetrasení, 

b) poskytnutie potrebných informácií o mimoriadnom zemetrasení na území Slovenskej 
republiky v najkratšom možnom čase po zemetrasení, 

c) expertná spolupráca po mimoriadnom/silnom zemetrasení a v situácii, v ktorej budú 
potrebné rozhodnutia na riešenie krízovej situácie, 

d) poskytnutie informácie o aktualizácii alebo novej analýze seizmického ohrozenia na území 
Slovenskej republiky, 

e) vypracovanie a aktualizácia odborných podkladov na prípravu dokumentov určených na 
komunikáciu ministerstva s verejnosťou, 

f) poskytnutie informácií relevantných pre monitorovanie a analýzu zemetrasení a ich 
účinkov na území Slovenskej republiky, 

g) podporenie úsilia skupiny inštitúcií, ktoré sa dohodli na spolupráci s cieľom vytvoriť 
integrovaný systém geofyzikálneho a geodetického monitorovania na území Slovenskej 
republiky ako národnú súčasť paneurópskeho infraštruktúrneho projektu EPOS - European 
Plate Observing System, 

h) podporenie úsilia ústavu a fakulty pri zabezpečovaní monitorovania zemetrasení a analýzy 
ich účinkov na území Slovenskej republiky. 

i) 
Článok Il 

Predmet a účel spolupráce 

l. Účelom memoranda je vytvoriť podmienky pre naplnenie cieľa, ktorým je podpora spolupráce 
pri poskytovaní informácií o zemetraseniach, pri zabezpečovaní monitorovania zemetrasení 
a analýzy ich účinkov na území Slovenskej republiky v oblasti ochrany života, zdravia 
a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. 

2. Ministerstvo poskytne súčinnosť najmä pri definovaní reálnych požiadaviek relevantných pre 
monitorovanie a analýzu zemetrasení a ich účinkov na území Slovenskej republiky. 

3. Ministerstvo poskytne informácie z koordinačných stredísk integrovaného záchranného 
systému, operačných stredísk základných záchranných zložiek integrovaného záchranného 
systému o tiesňových volaniach obyvateľov vzťahujúcich sa k zemetraseniu a o vnímaní 
zemetrasenia základnými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému 
rozmiestnenými na území Slovenskej republiky. 
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4. Ústav a fakulta poskytne svoj potenciál vedomostí a know-how pre realizáciu úloh 
v predmetných oblastiach. 

5. Ústav zabezpeči emailovú notifikáciu zemetrasnej činnosti so základnými údajmi pre stálu 
službu sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR. 

6. Strany memoranda sa budú usilovať o získanie externých zdrojov na financovanie úloh 
v predmetných oblastiach, a to najmä prostredníctvom spoločných projektov grantových schém 
národných a európskych agentúr, vrátane projektov vyhlasovaných Európskou komisiou EPOS 
- European Plate Observing System a pod. 

Článok ll 
Ochrana informácii a práv duševného vlastoictva a práv priemyselného vlastnictva 

Strany memoranda sa dohodli, že otázky ochrany informácii a práv duševného vlastníctva 
a práv priemyselného vlastníctva budú riešiť uzatvorením zmlúv, ktoré budú vyplývať zo 
spolupráce v rámci tohto memoranda. 

Článok IV 
Záver~né ustanovenia 

l . Toto memorandum nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti oboch strán, vyplývajúce z dohôd 
s tretími stranami. 

2. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je šesť mesiacov a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane aj bez 
uvedenia dôvodu. 

3. Ustanovenia tohto memoranda môžu strany dop[ňať a meniť po vzájomnom súhlase formou 
písomných očíslovaných dodatkov. 

4. Vyhodnotenie plnenia memoranda sa vykoná jedenkrát za rok písomne. Termfn a miesto 
konania vyhodnotenia si strany vzájomne dohodnú. 

5. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch 
strán a vyhotovuje sa v origináli v troch vyhotoveniach, z ktorých si prevezme každá zo strán 
po jednom vyhotovení. 

6. Strany memoranda vyhlasujú, že si memorandum riadne a dôsledne prečítali , jeho obsahu 
porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumitel'né, podpisujúce osoby sú 
oprávnené k podpisu tohto memoranda a na znak súhlasu ho podpisujú. 

V Bratislave, dňaf3. l l ZOlZ V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa: 

ministerstvo ústav .......... 

RNDr. La:J"lav BRIMICH, CSc. prof. 




