
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

UZATVORENÉ 

medzi nasledovnými stranami: 

Trenčianskym samosprávnym krajom 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624 
zastúpeným Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom 

a 

Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska 
Moravská 4404/32A, 020 01 Púchov, IČO: 42284295 
zastúpeným Martinom Hodoškom, predsedom 
Ing. Michalom Bizoňom, M.Sc., podpredsedom 

Preambula 

Včelársky ekologický spolok Slovenska (ďalej len VESS) a Trenčiansky samosprávny kraj 
(ďalej len TSK) ako partnerské strany sa dohodli na uzatvorení tohto Memoranda 
o spolupráci, ktorého cieľom je podpora oblasti environmentálnej výchovy, zlepšovanie stavu 
životného prostredia na území kraja a spoločná realizácia projektov. 

Článok 1 

Predmet spolupráce 

Za účelom naplnenia spoločných cieľov tohto Memoranda budú partnerské strany vzájomne 
vyvíjať najmä tieto aktivity: 

1. Spolupráca na projektoch v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a o úlohe 
a potrebách biodiverzity v mestách realizovaných v rámci kraja. 

2. Spolupráca pri ochrane jestvujúcej zelene a biotopov, pri inventarizácii významnej 
verejnej zelene, ako sú parky, lesoparky, aleje, stromoradia, sídlisková zeleň a 
pri zlepšovaní ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene. 

3. Spolupráca pri organizovaní ekologickej výstavy Trenčianska župa - kraj plný prírody 
a včelej pastvy. 

4. Spolupráca na projektoch zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia v kraji. 

5. Spolupráca na projektoch zameraných na zachytávanie vody v urbanizovanom prostredí 
a úprave manažmentu kosenia trávnatých plôch v mestách, prioritne pri objektoch 
spadajúcich do majetku kraja. 



6. Spolupráca na projektoch zameraných na podporu včelej paše a na tvorbu včelomilných 
a hmyzomilných plôch výsadbou nektarodajných a peľodajných rastlín, krov a drevín, 
výsadbu ovocných sadov zo starých, pôvodných odrôd, výsadbu lúčnych kvetov, výsadbu 
stromoradí, alejí, vetrolamov s cieľom zabezpečiť dostupnosť pastvy pre včely 

a ostatných opeľovačov, rovnomerne počas celého vegetačného obdobia. 

7. Spolupráca na projektoch zameraných na zvyšovanie osvety a ekologizácie v oblasti 
včelárstva vykonávaním vzdelávacej činnosti v oblasti zlepšovania kvality životného 
prostredia ako spätnej väzby zdravotného stavu včelstiev , vznik učebnej ekologickej 
včelnice s cieľom praktického vzdelávania mladej generácie a vytvárania vzťahu 

k prírode. 

8. Za účelom deklarovania spolupráce a podpory spoločných cieľov si partnerské strany 
vzájomne vymenia na svojich webových stránkach logá s aktívnym prepojením na web 
druhej partnerskej strany. 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu partnerskými stranami a účinnosť 
v nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

2. Memorandum sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre každú 
partnerskú stranu. 

3. Z memoranda nevyplývajú pre partnerské strany žiadne finančné záväzky, pokiaľ 

to nie je výslovne písomne dohodnuté samostatnou dohodou podpísanou oboma 
partnerskými stranami. 

4. Memorandum môže vypovedať partnerská strana písomne s trojmesačnou výpovednou 
lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 

5. VESS a TSK zhodne vyhlasujú, že obsahu tohto Memoranda porozumeli. Vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, vedenú úprimnou snahou naplniť ciele tohto Memoranda. 

V T V ' d v :!J.fMl-!J;(.o rencme, na ·~· ....... .... . 

···· ···v ············ ·· ··\l··· ···· ···· ··········· · 

Ing. Jaroslav Baška 
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VMartin Hodoško 

Trenčiansky samosprávny kraj Včelársky ekologick~ spol~l<Sl'J>~ 

; ···· ································!' ........ .. . 

Ing. Michal Bizoň, M.Sc. 

Včelársky ekologický spolok Slo~nska 
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