
 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  

medzi:  

Územnou úradovňou Nitra Slovenskej sekcie IPA 

a 

Územnou úradovňou Trnava Slovenskej sekcie IPA 

a 

Územnou úradovňou ZVJS Leopoldov Slovenskej sekcie IPA 

a 

Územnou úradovňou Malacky Slovenskej sekcie IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

uzatvárajú: 

 

1/ Územná úradovňa Nitra Slovenskej sekcie IPA 

právna forma: občianske združenie 

sídlo: Cintorínska 3, 950 50 Nitra 

korešpondenčná adresa: Hlavná 87A, 94907 Nitra-Janíkovce 

IČO: 308070690023 

zastúpená: Mgr. Ján Domorák, vedúci Územnej úradovne Nitra Slovenskej sekcie IPA  

(ďalej len „Úradovňa Nitra“) 

a 

 

2/ Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA 

právna forma: občianske združenie  

sídlo: Kollárová 31, 917 01 Trnava 

IČO: 308070690014 

zastúpená: Jozef Šmidovič, vedúci Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA  

(ďalej len „Úradovňa Trnava“) 

 

 

3/ Územná úradovňa ZVJS Leopoldov Slovenskej sekcie IPA 

právna forma: občianske združenie  

sídlo: Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov 

IČO: 308070690015 

zastúpená: Mgr. Jozef Korösi, vedúci Územnej úradovne ZVJS Leopoldov Slovenskej sekcie IPA  

(ďalej len „Úradovňa Leopoldov“) 

 

 

4/ Územná úradovňa  Malacky Slovenskej sekcie IPA 

právna forma: občianske združenie  

sídlo: Zámocká 5, 901 01 Malacky 

IČO: 308070690013 

zastúpená: Jozef Vacík, vedúci Územnej úradovne Malacky Slovenskej sekcie IPA  

(ďalej len „Úradovňa Malacky“)  

 

(ďalej len spoločne „zmluvné strany“) 

 

 

 

 



PREAMBULA 

1) Územné úradovne Slovenskej sekcie IPA sú členom „International Police Association“ 

(ďalej len „IPA“) so sídlom vo Švajčiarsku. Občianske združenie Slovenská sekcia IPA 

je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných 

služieb (aktívnych alebo na dôchodku), ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej 

republiky, 

 

2) Memorandum o spolupráci (ďalej len „Memorandum“) je prejavom slobodnej vôle 

Úradovne Nitra, Úradovne Trnava, Úradovne Leopoldov a Úradovne Malacky, 

uznávajúc, že poskytovanie vzájomnej spolupráce, zvyšovania vzdelania členov 

Územných úradovní, obojstrannej výmeny informácií a šírenie dobrého mena 

zmluvných strán prispieva k zlepšeniu ochrany života, zdravia a majetku občanov nielen 

Slovenskej republiky, ale i členských štátov Európskej únie, 

 

3) Toto memorandum o spolupráci má za cieľ vymedziť všeobecný rámec spolupráce 

medzi jeho zmluvnými stranami v oblasti rozvíjania vzdelávacích, sociálnych, 

kultúrnych, športových a spoločensky prospešných aktivitách. Vzhľadom na záujem 

zmluvných strán o rozšírenie ich spolupráce a napĺňanie uvedených spoločných cieľov 

a v nadväznosti na ich skoršie deklarovaný záujem o vzájomnú spoluprácu a súčinnosť, 

Úradovňa Nitra, Úradovňa Trnava, Úradovňa Leopoldov a Úradovňa Malacky, prijali 

toto memorandum na báze dobrovoľnosti a na princípe vzájomného prospechu  

a podpory.  

 

Čl. 1 

 

Účelom tohto memoranda je vymedziť spôsoby a okruh činností, ktoré sa zmluvné 

strany na dobrovoľnej báze zaviazali poskytovať členom územných úradovní na účely 

výmeny informácií, upevňovania fyzickej zdatnosti, zvyšovania úrovne vzdelania  

a šírenia dobrého mena zmluvných strán.  

                                                            

                                                            Čl. 2 

 

Zmluvné strany sa zaväzuje spolupracovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Ďalej týmto deklaruje svoj úmysel 

si poskytovať informácie, šíriť dobré meno Slovenskej sekcie IPA a organizovať alebo 

podieľať sa na organizovaní aktivít, ktoré budú prínosom pri zvyšovaní vzdelania 

členov územných úradovní zboru v oblasti penitenciárnej spolupráce, medzinárodného 

práva a jazykového vybavenia.  

 

 

 

 

 



Čl. 3 

 

Vzájomná spolupráca zmluvných strán bude realizovaná najmä v týchto oblastiach:  

a) realizácia spoločných projektov na úseku vzdelávania, športových aktivít, kultúrno-

spoločenskej činnosti a aktivít zameraných na vytváranie podmienok pre rozširovanie  

a prehlbovanie vzájomných vzťahov (ďalej len „spoločné projekty“),  

b) poskytovanie si vzájomných informácií pri realizácii spoločných projektov,  

c) vytváranie podmienok potrebných na efektívne a účelné riadenie a realizáciu aktivít 

spoločných projektov,  

d) využívanie výsledkov a skúsenosti zo spoločných projektov pri ich prípadnej ďalšej 

inovácii.  

 

Čl. 4 

 

1) Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.  

2) Toto memorandum je možné skončiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu  

s výpovednou lehotou tri (3) mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po jej doručení druhej zmluvnej strane. V prípade 

pochybností sa má za to, že výpoveď bola doručená tretí deň po jej odoslaní ako 

doporučenej zásielky na korešpondenčnú adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 

tohto memoranda.  

 

Čl. 5 

 

1) Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými 

stranami.  

2) Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných, očíslovaných  

a zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tomuto memorandu.  

3) Toto memorandum je vyhotovené v dvoch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu,  

pričom každá zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.  

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu memoranda porozumeli a s jeho obsahom 

súhlasia. Toto memorandum vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, vedenú úprimnou 

snahou naplniť obsah a ciele tohto memoranda, čo potvrdzujú podpismi svojich 

oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

 

 

 

 

 



Za Úradovňu Nitra:  

IPA-SK/2022/NR-18 
 

V Malackách dňa  08. 10. 2022   .................................................................... 

                 Mgr. Ján Domorák v. r. 

                 Vedúci územnej úradovne Nitra  

               Slovenskej sekcie IPA 

 

 

 

 

Za Úradovňu Trnava:  

 

V Malackách dňa  08. 10. 2022   .................................................................... 

                     Jozef Šmidovič v. r. 

          Vedúci územnej úradovne Trnava 

                Slovenskej sekcie IPA 

 

 

 

 

 

Za Úradovňu Leopoldov:  

 

V Malackách dňa  08. 10. 2022   .................................................................... 

        Mgr. Jozef Korösi v. r.  

                                                                                                Vedúci územnej úradovne  

                                                                                      ZVJS Leopoldov Slovenskej sekcie IPA 

 

 

 

 

Za Úradovňu Malacky:  

 

V Malackách dňa  08. 10. 2022   .................................................................... 

                     Jozef Vacík v. r. 

             Vedúci územnej úradovne Malacky  

              Slovenskej sekcie IPA 

 


