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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

uzatvárajú 

zúčastnené strany: 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

zastúpený: Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom 

a 

Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 3 

zastúpený: Ing. Martinom Kohútom, prezidentom 

Preambula 

Trenčiansky samosprávny kraj a Slovenský zväz ľadového hokeja ako zúčastnené strany sa 

dohodli na uzatvorení tohto Memoranda o spolupráci, ktorého cieľom je vytvorenie 

vzorového modelu spolupráce medzi slovenským hokejom a samosprávnym krajom a 

podpora rozvojových pro�ramov hokeja v regióne Trenčín. 



Článok I 
Predmet spolupráce 

Za účelom naplnenia cieľa t9hto Memoranda o spolupráci budú zúčastnené strany 

Trenčiansky samosprávny kraj: 
1. Podporovať na svojom území zriadenie a činnosť regionálneho rozvojového centra

hokeja a regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie.
2. Spolupracovať v oblasti vzdelávania žiakov - športovcov, ako aj ďalšieho vzdelávania

športových odborníkov.
3. Spolupracovať v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry, najmä iniciovať

vybudovanie hokejového štadiónu v študentskom kampuse v Trenčíne.
4. Spolupracovať v oblasti uplatnenia vrcholového športovca v spoločnosti po skončení

jeho športovej kariéry.
5. Podporovať v rámci. svojich možností realizované aktivity rozvojových programov

hokeja.
6. Poskytovať záštitu nad aktivitami rozvojových programov hokeja, vykonávanými

v súlade s týmto memorandom o spolupráci.

a

Slovenský zväz l'adového hokeja: 
1. Iniciovať na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zriadenie regionálneho

rozvojového centra hokeja a regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie.
2. Pracovať na systémovom riešení generačného problému pohybovej pasivity detí a

mládeže.
3. Nastavovať nové vzorové štandardy vo vzdelávaní športovcov, športových odborníkov

a iných členov hokejovej komunity.
4. Nastavovať nové vzorové štandardy vo fungovaní špo�ových organizácií.
S. Vytvárať podmienky pre výchovu špičkových svetových hokejistov ako budúcich

spoločenských vzorov detí a mládeže.
6. Aktívne spolupracovať s ďalšími spoločenskými zložkami v súlade s týmto

memorandom o spolupráci.

Článok II 
Partneri 

Partnermi pri plnení cieľa tohto Memoranda o spolupráci budú: 
1. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
2. Športové gymnázium, Staničná 6, 911 05 Trenčín ako škola s víziou transformácie na

Strednú športovú školu, Staničná 6, 911 05 Trenčín.
3. Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami, 14, 911 01 Trenčín.
4. Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A,

911 O 1 Trenčín.



5. Rozvojové centrum hokejového regiónu Trenčín a jeho paiineri.
6. Regionálna stredoškolská hokejová akadémia (od svojho vzniku).
7. Paiineri Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Memorandum o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu
zúčastnenými stranami.

2. Memorandum o spoiupráci je možné po vzájomnej dohode zúčastnených strán podľa
potreby meniť alebo dopÍňať. Akékoľvek zmeny je potrebné vykonať formou
písomných dodatkov podpísaných zúčastnenými stranami.

3. Kontaktné osoby za zúčastnené strany sú: Ing. Daniela Hilčíková za Trenčiansky
samosprávny kraj a Richard Pavlikovský za Slovenský zväz ľadového hokeja.

4. Memorandum o spolupráci sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá
zúčastnená strana dostane jedno vyhotovenie.

5. Memorandum o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú, a ktorákoľvek zúčastnená
strana ho môže písomne vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná
lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zúčastnenej strane.

V Trenčíne 27. októbra 2017 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 
Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing. Martin Kohút 
prezident 
Slovenský zväz ľadového hokeja 
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