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Združením mladých podnikateľov Slovenska 
Cukrová 14, 8 13 39 Bratislava 

zastúpeným Ing. Jánom Solíkom, PhD., predsedom 

a 

Trenčianskym samosprávnym krajom 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenč ín 

zastúpeným Ing. Jaroslavom Baš kom, predsedom 

PREAMBULA 

Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ďalej len ZMPS) a Trenč iansky samosprávny 
kraj (ďalej len TSK) ako partnerské strany sa dohodli na uzatvorení tohto Memoranda 
o spolupráci , ktorého cieľom je podpora spoločných c ieľov, a to najmä z lepšovanie 
podnikate ľského ekosystému, aktivizovanie mladých ľudí a podpora podnikania mladých ľud í 

na Slovensku. 

Článok 1 

Predmet spolupráce 

Za účelom nap lnenia spo l očných cie ľov tohto Memoranda budú partnerské strany vzájomne 
vyv íjať najmä tieto aktivity: 

1. Informovať sa vhodnou formo u a v primeraných časových interva loch o vzájomných 
aktivitách a podujatiach podporujúcich spoločné myšlienky, najmä aktiv ity a iniciatívy 
na zlepšenie podnikateľské ho ekosystému na regioná lnej aj národnej úrovni. 

2 . Ak to umožní charakter podujatia, budú sa partneri vyzývať na pasív nu aj aktívnu 
účasť na podujatiach organizovaných a lebo spoluorganizovaných partnerským i alebo 
tretími stranami. 

3. Aktivizovať mladých ľudí , aby na Slovensku vyrastala nová generac1a mladých 
podnikate ľov, ktorá bude úspešná tak na Slovensku, ako aj za jeho hranicami, čo so 
sebou prinesie nové pracovné miesta v regiónoch. 

4 . ZM PS ako organizátor anticeny „Byrokratický nezmysel roka„ a unikátneho 
celos lovenského prieskumu „INDEX prekážok v podnikaní mladých" bude pri práci 



s výstupmi aktívne spolupracovať s TSK za účelom zlepšenia podnikateľského 

ekosystému. 

5. TSK umožní mladým ľuďom vyjadrovať sa podľa ich schopností a možností 
k príprave kľúčových dokumentov regionálnej samosprávy (napríklad členstvom 

v komisiách, konzultáciami, pravidelnými stretnutiami mladých ľudí so zástupcami 
TSK a pod.). 

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

Partnerské strany zároveň vyjadrujú spoločnú vôľu vzájomne si poskytnúť odbornú pomoc, 
súčinnosť a podporu za účelom naplnenia cieľov tohto Memoranda. 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

l. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu partnerskými stranami a účinnosť 
v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od O 1.01.2011 
v Slovenskej republike. 

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

1 5 NOV. ZO~B 
Trenčín ... ..... ..... .................. ......... . 

/Ing. Ján Solík, PhD. 

Združenie mladých podnikateľov 
Slovenska 

1 5 NOV. 20~5 
Trenčín ..... ....... .... -_.::· ·········/ ....... . 

Ing. Jaroslav Baška 

Trenčiansky samosprávny kraj 


