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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

uzatvorené medzi týmito stranami: 

Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky 

so sídlom na ulici 23 No. 567 e/G y G, Vedado, Municipio Plaza, La Havana, 

Cuba 

v zastúpení Dr.C. Oberto Santín Cáceres, Viceminister  

(ďalej len „MES“) 

a 

Slovenská rektorská konferencia 

so sídlom Konventná 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 

v zastúpení Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident  

 (ďalej len „SRK“) 

 

 

Preambula 
 

Uzatvorením tohto memoranda o spolupráci (ďalej len „Memorandum“) obidve strany 
preukazujú svoju dobrú vôľu. 
 
Podporovať proces nadväzovania priamych kontaktov medzi vysokými školami Kubánskej 
republiky a Slovenskej republiky. 
 
Memorandum je založené na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch rovnosti, vzájomnej 
dôvery, porozumenia a vzájomnej výhodnosti. 
 
Toto Memorandum by malo vyústiť do uzatvorenia bilaterálnych zmlúv medzi vysokými 
školami Kubánskej republiky a Slovenskej republiky. 
 
Strany vyjadrujú svoju ochotu spolupracovať v rámci spoločných aktivít, na ktorých sa 
podieľajú v rámci vyššie uvedených oblastí spolupráce. Spolupráca strán na základe tohto 
Memoranda zohľadňuje možnosti oboch strán. 
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Formy spolupráce 
 

1. V snahe prehlbovať a rozširovať spoluprácu a výmenu medzi vysokoškolskými sektormi 
Kubánskej republiky a Slovenskej republiky sú hlavnými formami spolupráce na základe 
tohto Memoranda  

a. bilaterálne zmluvy uzatvorené medzi vysokými školami Kubánskej republiky 
a Slovenskej republiky, ktoré budú najmä podporovať: 

i. spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní;  
ii. vedecko-výskumnú spoluprácu, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť; 

iii. mobility pre vysokoškolských študentov, vysokoškolských učiteľov 
a vedecko-výskumných pracovníkov a zamestnancov vysokých škôl.  

 
2. Spolupráca môže zahŕňať aj poskytovanie informácií a výmenu skúseností o 

vysokoškolskom vzdelávaní, vedecko-výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 
vysokých škôl. 

 
Opatrenia 

 
1. Vyššie uvedené formy spolupráce sa budú realizovať na základe osobitných zmlúv, 

v ktorých budú uvedené všetky organizačné, metodické, technické, personálne a finančné 
náležitosti s vymedzením účasti vysokých škôl Kubánskej republiky a Slovenskej republiky. 
 

2. Na obsahu, forme a spôsobe financovania spolupráce sa jednotlivé vysoké školy dohodnú 
priamo podľa svojich potrieb a možností.  

 
3. Realizácia foriem spolupráce sa bude uskutočňovať na zásadách demokracie, plného 

rešpektovania inštitucionálnej suverenity, dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov Kubánskej republiky, Slovenskej republiky a vnútorných predpisov vysokých škôl 
Kubánskej republiky a Slovenskej republiky. 

 
Ostatné dojednania 

 
1. Premetom Memoranda nie sú iné nároky vyplývajúce z vlastných zmluvných vzťahov strán.  

 
2. Žiadna zo strán si nemôže vynucovať plnenie od druhej strany na základe tohto 

Memoranda. 
 
3. Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto Memoranda sa každá strana zaväzuje 

poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie tejto 
spolupráce – jedná sa najmä o riadnu obojstrannú komunikáciu pri poskytovaní informácií. 

 
4. Toto Memorandum nemá žiaden vplyv na práva a povinnosti oboch strán vyplývajúce 

z dohôd s tretími stranami. 
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5. Obe strany sa zaväzujú, že neposkytnú a nezneužijú žiadne informácie, ktoré sa dozvedeli 
počas trvania spolupráce na základe tohto Memoranda. Na tieto informácie sa vzťahuje 
režim utajenia dôverných informácií. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo strán môže Memorandum 

vypovedať písomnou výpoveďou s okamžitou platnosťou a účinnosťou a to aj bez 
uvedenia dôvodu. 
 

2. Strany sa zaväzujú do 30 kalendárnych dní od vypovedania Memoranda odstrániť znenie 
Memoranda zo svojho webového sídla a iných propagačných materiálov. 

 
3. Toto Memorandum sa vyhotovuje v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom 

a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti 
výkladu je rozhodujúce znenie v španielskom jazyku. 

 
4. Strany Memoranda vyhlasujú, že si Memorandum riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú 
oprávnené k podpisu memoranda a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
 

Dané v Havane dňa 15. februára 2018 
 
 
 
 

Dr.C. Oberto Santín Cáceres              Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
Za Ministerstvo vysokého školstva    Za Slovenskú rektorskú  
           Kubánskej republiky      konferenciu 


