MEMORANDUM O POROZUMENÍ
A SPOLUPRÁCI
V OBLASTI ROZVOJA LETECTVA
medzi
Letiskom Košice - Airport Košice, a.s.
Slovenským technickým múzeom - Múzeom letectva Košice
Technickou univerzitou v Košiciach - Leteckou fakultou
Slovenským národným aeroklubom - Leteckou školou - prevádzka Bidovce
Strednou priemyselnou školou strojníckou, Komenského 2 v Košiciach
Strednou priemyselnou školou dopravnou, Hlavná 113 v Košiciach
Softvérovou spoločnosťou PWC Avis, s.r.o.
Slovenskou leteckou agentúrou, s.r.o.
29. 5. 2013

Letectvo má v Košiciach zapustené hlboké, vyše storočné korene. Už od jeho zrodu sa v našom
regióne našlo dosť nadšencov, ktorí sa venovali jeho rozvoju, či už ako piloti alebo leteckí
konštruktéri.
Zúčastnené strany zdôrazňujú význam letectva, leteckej činnosti a podčiarkujúc jej
dôležitosť pre tento región deklarujú, že dosiahli nasledovné porozumenie:

1. Predmet Memoranda o porozumení a spolupráci
So zámerom zvýšiť záujem mladých ľudí o lietanie, letectvo a štúdium leteckej problematiky,
zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci a podpore všetkých činností podľa
aktuálnych potrieb a možností, ktoré by tomu napomohli.
Hlavné oblasti spolupráce partnerov:
a. Vzájomná propagácia aktivít partnerov v rámci verejných podujatí.
b. Podpora aktivít v leteckej oblasti a poskytovanie odbornej pomoci a konzultácií pre získavanie
informácii o možnostiach štúdia.
c. Koordinácia aktivít pre vzájomné využívanie priestorov jednotlivých subjektov v rámci
vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti v leteckej oblasti.
d. Koordinácia činnosti partnerov s cieľom vytvoriť profesijné organizácie, akceptovateľné
Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) a Leteckým úradom Slovenskej
republiky.
e. Poskytovanie vzájomnej výpomoci pri zabezpečovaní činnosti partnerských organizácií podľa
ich aktuálnych možností.
f. Každú konkrétnu činnosť, obsiahnutú v bodoch „a“ až „e“ je možné realizovať až po
odsúhlasení zainteresovanej strany memoranda.

2. Všeobecné podmienky pre spoluprácu
a. Toto Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti rozvoja letectva je založené na
inovatívnom neziskovom partnerstve subjektov, ktoré sa zaoberajú leteckou činnosťou a na
princípoch vzájomnej výhodnosti, bez vytvárania právnych záväzkov.
b. Spolupráca bude usmerňovaná v rámci slušnosti a vzájomnej dôvery. Zúčastnené subjekty sa
zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby spolupráca bola úspešná.
c. Zúčastnené subjekty súhlasia s prehlásením, že toto Memorandum môže slúžiť len ako osnova
ich spolupráce a jeho realizácia bude naplnená až formou diskusie, konkrétnych záverov
a následne budovaných zmluvných vzťahov.
d. Partneri v memorande zdôraznujú, že vzájomná podpora a koordinácia činnosti nie je na úkor
ich hlavných činností.
e. Vo svojej spolupráci vystupujú iba na základe dobrovoľnosti a vzájomnej rovnosti.
f. Voči ďalším subjektom v leteckej činnosti budú svoje aktivity koordinovať podľa aktuálnych
možností.
g. Partneri budú pre upresnenie a koordináciu svojich činností organizovať podľa aktuálnych
možností vzájomné stretnutia.

3. Účinnosť a platnosť Memoranda o porozumení a spolupráci
Memorandum o porozumení a spolupráci nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu všetkými
partnermi. Zúčastnené subjekty uzatvárajú Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti
rozvoja letectva na dobu neurčitú a jeho platnosť sa môže predčasne ukončiť po ich vzájomnej
dohode. Platnosť tohto memoranda sa môže pre ktorúkoľvek zo zúčastnených strán ukončiť
i výpoveďou tejto zúčastnenej strany zaslanou ostatným zúčastneným stranám a to dňom
doručenia tejto výpovede.

V Košiciach, dňa 29.5.2013

Letisko Košice - http://www.airportkosice.sk
Slovenské technické múzeum - Múzeum letectva Košice - http://www.stm-ke.sk
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach - http://web.tuke.sk/lf/
Slovenský národný aeroklub - Letecká škola Bidovce - http://www.leteckaskola.sk
Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach - http://www.spsske.sk
Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach - http://web.fbsd.sk/
Softvérová spoločnosť PWC Avis, s.r.o. - http://www.pwcavis.sk/
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. - http://www.slla.sk/

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6817388/kosice-maju-byt-centrom-vyucby-leteckych-specialistov.html

