MEMORANDUM
o spolupráci v oblasti štátnej služby
uzatvorené medzi nasledujúcimi stranami:

Technická univerzita v Košiciach,
Ekonomická fakulta

a

Rada pre štátnu službu

Bratislava 2019

MEMORANDUM
o spolupráci v oblasti štátnej služby (ďalej len Memorandum")
A. Strany Memoranda
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice
zastúpená:
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan
(ďalej len „EkF TUKE")
a
Rada pre štátnu službu
Hlavné nám. 8, 811 01 Bratislava
zastúpená:
JUDr. Pavol Tkáč, predseda
(ďalej len „RŠS")
B. Preambula
EkF TUKE je súčasťou verejnej vysokej školy a vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou v oblasti
právnych, ekonomických a sociálnych vied. Hlavným poslaním EkF TUKE je poskytovať
multidisciplinárne vzdelávanie v odbore verejná politika a verejná správa, a tým pripravovať
odborníkov pre oblasť štátnej správy a samosprávy.
RŠS je nezávislým koordinačným a monitorovacím orgánom na ochranu princípov štátnej
služby. Cieľom RŠS je participovať na budovaní dôveryhodnej štátnej správy poskytujúcej
služby orientované na potreby občanov. Rada pri plnení svojich úloh získava a využíva
informácie a podklady od domácich a zahraničných inštitúcií, od akademickej obce a od
odborníkov z oblasti štátnej služby.
C. Účel Memoranda
Účelom tohto Memoranda je vymedzenie rámca spolupráce EkF TUKE a RŠS v oblasti rozvoja
štátnej služby prepojením praktických a vedeckých poznatkov a v oblasti vzdelávania a
výchovy študentov.
D. Predmet Memoranda
Spolupráca strán Memoranda spočíva najmä:
a) vo výmene informácií a poznatkov v oblasti štátnej služby,

b) v organizovaní spoločných odborných konferencií, seminárov, v poskytovaní odborných
konzultácií v oblasti štátnej služby,
c) v účasti zástupcov strán Memoranda ako prednášajúcich na seminároch
a konferenciách organizovaných stranami Memoranda,
d) v poskytovaní odborných konzultácií RŠS pri vypracúvaní záverečných prác študentov EkF
TUKE s tematikou štátnej služby,
e) v realizácii odbornej praxe vybraných študentov FVS podľa možností RŠS.
Spolupráca medzi stranami Memoranda nie je založená na finančnom plnení.
Ku konkrétnym aktivitám vyžadujúcim si detailnú úpravu alebo finančné plnenie niektorej zo
strán Memoranda uzavrú osobitnú zmluvu alebo protokol k tomuto Memorandu.
E. Ostatné dojednania
Strany Memoranda budú spoluprácu realizovať po vzájomnej dohode. V prípade vzniku otázok
súvisiacich so spoluprácou ich budú strany Memoranda riešiť v súlade s jeho predmetom tak,
aby nedošlo k zmareniu jeho účelu.
F. Záverečné ustanovenia
Memorandum vyjadruje záujem strán spolupracovať v oblasti
a nezakladá stranám Memoranda vymáhateľné práva a povinnosti.

štátnej

služby

Memorandum nadobúda platnosť podpisom oboma stranami. Meniť, aktualizovať alebo
dopÍňať Memorandum je možné písomnou formou po vzájomnej dohode oboch strán
Memoranda.
Memorandum bolo podpísané v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre
každú stranu.

V Košiciach dňa ..................

..............................................
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta

V Bratislave dňa ..................

..............................................
JUDr. Pavol Tkáč, predseda
Rada pre štátnu službu

