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PREDSLOV 
 

Definícia: 

„Memorandum o porozumení (MOP) je dokument, ktorý zaznamenáva podrobnosti dohody medzi 

dvoma firmami alebo organizáciami, ktorá ešte nebola legálne schválená“ (Cambridgeský 

slovník) 

 „Memorandum o porozumení (MOP) je formálny dokument opisujúci hlavné body dohody, ktorú 

dosiahli dve alebo viac strán počas rokovaní. Nejde o právne záväzný dokument, ale o úmysel 

všetkých strán pokročiť v príprave zmluvy. “ 

 

Obsah MOP 

MOP jasne načrtáva konkrétne body porozumenia. Vymenúva strany, opisuje projekt, 

na ktorom sa dohodli, definuje jeho rozsah a podrobne uvádza úlohy a zodpovednosti každej 

strany. 

Hoci to nie je právne vymožiteľný dokument, MOP je významným krokom z hľadiska 

potrebného času a úsilia vynaloženého na rokovanie a vypracovanie účinného dokumentu. Aby 

sa vytvorilo MOP, musia zúčastnené strany dosiahnuť vzájomné porozumenie. V tomto procese 

každá strana zistí, čo je pre ostatných najdôležitejšie, predtým ako sa dohodnú ďalšie 

postupy.  

 

Čítajte viac: 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/memorandum-of-understanding-MOU.html 

https://www.investopedia.com/terms/m/mou.asp 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/memorandum-of-understanding-MOU.html
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ENTER.M projekt: Memorandum o porozumení  
 

Jedným z hlavných cieľov projektu ENTER.M je vytváranie partnerstiev medzi 

univerzitami a firmami na úspešnú implementáciu Modelu stáží a rozvoj podnikateľského ducha 

a zručností. Na splnenie tohto cieľa je potrebné realizovať nábor firiem na hosťovanie stáží. 

Pilotné testovanie Modelu v praxi zahŕňa použitie Modelu pre štyridsať stáží, ktoré sa 

budú monitorovať a hodnotiť s cieľom vyhodnotiť relevantnosť, kvalitu a vplyv Modelu a 

následne ho finalizovať. 

Každá zúčastnená partnerská univerzita zorganizuje stáž na základe Modelu pre osem 

študentov, päť študentov bude absolvovať stáže v domovskej krajine a traja študenti v podnikoch 

v zahraničí. Firmy, ktoré sú súčasťou  partnerstva sa zúčastnia tejto aktivity, príjmu stážistov a 

budú spolupracovať s univerzitami; na pilotných experimentoch sa však budú podieľať aj firmy 

mimo partnerstva. 

Pilotné testovania sa budú organizovať po vytvorení partnerstiev medzi univerzitami 

a firmami v období od marca do októbra 2020. Presné termíny si určí každá univerzita tak, aby 

boli v súlade  so schválenými postupmi univerzity v oblasti stáží a medzinárodných mobilít.   

Každá stáž bude trvať minimálne jeden mesiac, aby sa mohli testovať a vyhodnotiť rôzne 

aspekty ovplyvňujúce úspešnosť stáže. Na začiatku vypracujú partneri projektu experimentálny 

plán pre všetkých  40 pilotných stáží a pomocou kvalitatívnych experimentálnych techník vytvoria 

súbor rôznych parametrov, ktoré sa budú testovať. 

Na základe plánu sa identifikujú študenti, ktorí sa zúčastnia pilotných stáží. Následne sa 

prepoja s firmami, ktoré ponúkajú stáž, pričom sa bude venovať pozornosť všetkým parametrom, 

ktoré majú byť testované. 

Na monitorovanie a hodnotenie pilotných experimentov sa pripraví štruktúrovaná 

metodika monitorovania a hodnotenia, ktorá bude na týždennej báze monitorovať progres 

pomocou formulára pre trénerov/mentorov a formulára pre študentov a záverečného 

hodnotiaceho dotazníka pre všetky zúčastnené osoby. Na konci každej stáže partneri projektu 

usporiadajú spoločné diskusie s cieľom posúdiť kvalitatívne aspekty stáží a pripraviť materiál 

na vypracovanie príbehov o úspešných stážach, ktoré budú súčasťou  Príručky pre trénerov. 

Po dokončení pilotných stáží a po získaní všetkých údajov o monitorovaní a hodnotení 

partneri pripravia validáciu Modelu stáží a vykonajú potrebné úpravy. Na základe výsledkov 

a spätnej väzby bude IDEC, Grécko zodpovedný za dokončenie Modelu, pričom zohľadní 

potrebné opravy a úpravy. 
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Úloha univerzít  

  
Medzi univerzity, ktoré sú partneri projektu ENTER.M patria: 

 Technická univerzita v Košiciach, Slovensko (TUKE) 

 Semmelweis univerzita, Maďarsko  (SOTE) 

 Ludwig-Maximilians univerzita, Nemecko (LMU) 

 Univerzita TELEMATICA PEGASO, Taliansko  (PEGASO) 

 Univerzita v Ioannina, Grécko (UoI) 
 

Univerzity podpíšu MOP medzi univerzitami a firmami tak, aby nadviazali partnerstvo 

na vykonávanie programu stáží. MOP bude brať do úvahy a bude vychádzať z právnych a 

organizačných požiadaviek všetkých zúčastnených univerzít. V  prílohe 1 je vzor Memoranda o 

porozumení, ktoré by sa malo prispôsobiť požiadavkám všetkých zúčastnených strán (univerzít 

a firiem). 

Počas trvania projektu sa budú UoI, TUKE, SOTE, LMU a PEGASO usilovať o vytvorenie 

minimálne ôsmich partnerstiev univerzít a firiem, ktoré budú organizovať pilotné stáže. Pre 

každé partnerstvo sa podpíše Memorandum o porozumení, ktoré bude tvoriť rámec dohody 

pre pilotnú stáž. 

Úlohou univerzity bude: 

• príprava na pilotné experimenty vrátane výberu študentov, hľadanie zhody medzi záujmami 

študenta a potrebami firmy, podpora pri príprave programu stáže a uzatváranie potrebných 

dohôd a praktických opatrení; 

• implementácia štruktúrovanej metodiky monitorovania a hodnotenia, ktorá bude každý 

týždeň pozorne sledovať proces stáže pomocou formulára pre učiteľov a formulára pre 

študentov a záverečného hodnotiaceho dotazníka pre všetky zúčastnené osoby. 

 

Uskutočnia sa dva typy stáží: 

1. Národné stáže: 5 študentov z každej zapojenej univerzity bude postupovať podľa Modelu 

vo firme v domovskej  krajine. Študenti budú stážovať vo firmách, ktoré nadviazali partnerstvo 

s vysielajúcou univerzitou. 

2. Nadnárodné stáže: 3 študenti z každej univerzity strávia jeden mesiac vo firme v inej krajine. 

Títo študenti budú stážovať v partnerských firmách projektu alebo v iných firmách 

novovybudovanej  siete. 

Úloha firiem 
 

Firmy budú využívať Model stáží, ktorý sa zameriava na hlavné oblasti 

podnikateľských kompetencií, s využitím kompetenčného rámca - EntreComp. Na základe 

Modelu bude firma podporovať rozvoj nielen špecifickej oblasti vedomostí konkrétneho 

študenta, ale aj jeho podnikateľského zmýšľania a zručností.  
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Firmy budú hosťovskou organizáciou a budú podporovať študentov počas stáže. Na 

monitorovanie a hodnotenie pilotných experimentov sa pripraví štruktúrovaná metodika 

monitorovania a hodnotenia, ktorá bude každý týždeň monitorovať progres pomocou 

stanovených formulárov. 

Súhlas o využití médií a výsledkoch tvorivej práce 
 

Odporúča sa podpísať súhlas o využití médií a výsledkoch tvorivej práce medzi 

všetkými zúčastnenými stranami (študentmi, univerzitami a zamestnancami firiem), ktorí 

vytvárajú, riadia, prispievajú do médií a k tvorivej práci študentov (stážistov). Mal by sa 

pripraviť postup, ktorý sa bude uplatňovať pri distribúcii tvorivej práce študentov (stážistov) v 

médiách a prostredníctvom verejne prístupných webových stránok, zabezpečených intranetov, 

tlačených alebo sociálnych médií a propagačných materiálov alebo publikácií. 

Médiá zahŕňajú, ale nie výlučne, elektronické alebo tlačené verzie: 

• obrázkov/fotografií; 

• videá a audio nahrávky; 

• tvorivú prácu  ako napr.: 

o projekty, 

o podcasty, 

o výskumné práce, 

o blogy, 

o písomné práce. 

 

Cieľom tohto postupu je zabezpečiť, aby všetky zúčastnené strany (študenti, univerzity 

a zamestnanci firiem) mali k dispozícii jasný súbor pokynov, ktorými sa majú riadiť pri 

plánovaní používania názvov, mien, obrázkov alebo tvorivej práce študentov (stážistov), a ich 

distribúcie do rôznych foriem médií, tradičných aj online. 
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Príloha 1: MEMORANDUM O POROZUMENÍ (šablóna) 
 

Logo oboch strán 

 

MEMORANDUM O POROZUMENÍ 

 

medzi 

 

NÁZOV UNIVERZITY 

mesto, krajina 

 

a 

MENO FIRMY 

mesto, krajina 

 

………… MENO FIRMY .. (ďalej len prijímajúca organizácia) 

a 

…………  NÁZOV UNIVERZITY .. (ďalej len AKRONYM UNIVERZITY) 

 

Týmto sa prijíma Memorandum o porozumení týkajúce sa programu stáží, ktoré podporí 

prijímanie študentov z (AKRONYM UNIVERZITY) ako stážistov. 

 

Časť 1. Účel 

S cieľom prípravy vysoko kvalifikovaných výskumných pracovníkov a odborníkov pre prax, 

ktorí majú zručnosti a znalosti potrebné na riešenie súčasných 

globálnych/regionálnych/miestnych výziev, (AKRONYM UNIVERZITY) pripravila program 

stáže v spolupráci s prijímajúcou organizáciou, ktorý bude podporovať vzdelávanie 

jednotlivcov a rozvíjať ich praktické zručnosti, ktoré budú potrebovať pre svoje budúce 

zamestnanie. Osobitný dôraz sa bude klásť na podnikateľské vzdelávanie a podporu 

získavania súvisiacich zručností a schopností študenta, ktorý sa zúčastňuje stáže. 
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Časť 2. Trvanie partnerstva 

 

Trvanie a itinerár stáže, ktorú má študent absolvovať, musia pred začatím stáže dohodnúť 

všetky tri strany (prijímajúca organizácia, AKRONYM UNIVERZITY, študent). 

 

Časť 3. Obsah 

Obsah programu stáže a spôsob, akým bude študent pridelený na stáž, sa určí po vzájomnej 

konzultácii všetkých troch strán (prijímajúca organizácia, AKRONYM UNIVERZITY, študent). 

 

Časť 4. Priradenie trénera stáže 

 

Tréner študenta v prijímajúcej organizácii sa určí po vzájomnej konzultácii medzi prijímajúcou 

organizáciou a (AKRONYM UNIVERZITY). 

 

Časť 5. Podmienky stáže 

 

Tréner z firmy sa zaväzuje, že bude (AKRONYM UNIVERZITY) podávať správy o pokroku 

študenta v priebehu stáže. Štruktúru správy poskytne (AKRONYM UNIVERZITY). Mentor 

študenta z (AKRONYM UNIVERZITY) bude monitorovať pokrok študenta a ako program stáží 

plní svoje vzdelávacie ciele. Za týmto účelom sa mentor študenta z (AKRONYM UNIVERZITY) 

zaväzuje pravidelne kontaktovať študenta s cieľom sledovať jeho pokrok a pokiaľ je to 

možné, navštíviť ho osobne. 

 

Časť 6. Hodnotenie 

Stážista musí na konci svojej praxe predložiť správu o priebehu stáže trénerovi z prijímajúcej 

organizácie a mentorovi z (AKRONYM UNIVERZITY). Tréner z prijímajúcej organizácie 

a mentor z (AKRONYM UNIVERZITY) následne predložia hodnotiacu správu (AKRONYM 

UNIVERZITY) na základe správy o stáži. 

 

Časť 7. Náklady 

Náklady na realizáciu stáže sa určia po vzájomnej konzultácii medzi prijímajúcou organizáciou 

a (AKRONYM UNIVERZITY). 

 

 

 



 

Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory 
autorov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 

 

Časť 8. Nepredvídateľné udalosti počas stáže 

 

Študent je povinný uzavrieť príslušné študentské poistenie, prijímajúca organizácia a 

(AKRONYM UNIVERZITY) sa dohodli, že budú spolupracovať na riešení akýchkoľvek 

problémov týkajúcich sa nepredvídateľných udalostí počas stáže, s  ktorými sa študent počas 

svojej stáže stretne. 

  

Časť 9. Cestovné výdavky 

Úhrada cestovných nákladov do a z prijímajúcej organizácie sa určí podľa uváženia 

konzultáciou medzi tromi stranami (prijímajúcou organizáciou, AKRONYM UNIVERZITY, 

študent). 

 

Časť 10. Ubytovanie počas stáže 

Otázka zabezpečenia ubytovania alebo poskytovania ubytovania študentovi počas stáže sa 

určí na základe konzultácie medzi tromi stranami (prijímajúcou organizáciou, AKRONYM 

UNIVERZITY, študent). 

 

Časť 11. Odmena počas stáže 

O otázke prípadnej odmeny, ktorá sa študentovi vyplatí počas stáže, sa dohodnú tri strany 

(prijímajúca organizácia, AKRONYM UNIVERZITY, študent). 

 

Časť 12. Kódex správania a pravidlá zachovania dôvernosti informácií 

Prijímajúca organizácia podpíše so študentom zmluvu o stáži, v ktorej študent prehlasuje, že sa 

zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá zamestnávania stanovené prijímajúcou organizáciou na 

podporu programu stáží; súhlasí tiež s dodržiavaním pokynov a prijímaním dohľadu počas 

celého obdobia stáží; súhlasí s tým, že bude zachovávať prísnu dôvernosť. V žiadnom prípade 

študent nesmie zverejniť informácie získané počas stáže, ktoré prijímajúca organizácia 

považuje za dôverné. 

 

Časť 13. Zverejnenie výsledkov 

Zverejnenie výsledkov výskumu alebo iných výsledkov, ktoré študent získa počas obdobia 

svojho výskumu alebo inej práce, sa môže uskutočniť až po konzultácii s (AKRONYM 

UNIVERZITY) a prijímajúcou organizáciou. 
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Časť 14. Obdobie platnosti Memoranda o porozumení 

Memorandum o porozumení platí päť rokov s účinnosťou odo dňa podpísania zodpovednými 

osobami z  (AKRONYM UNIVERZITY) a prijímajúcej organizácie. 

 

Časť 15. Ukončenie/obnovenie Memoranda o porozumení 

V prípade, že si niektorá zo strán, (AKRONYM UNIVERZITY) alebo prijímajúca organizácia, 

želá ukončiť dohodu ustanovenú v tomto Memorande o porozumení, výpovedná lehota je 

šesťmesačná. Každé takéto želanie musí byť vyjadrené písomne. Akékoľvek rozhodnutie o 

obnovení dohody musia obidve strany opäť odsúhlasiť, pričom obe strany vyjadria svoje 

želanie pokračovať najmenej šesť mesiacov pred uplynutím obdobia, na ktoré sa vzťahuje 

súčasné Memorandum o porozumení. 

 

Časť 16. Ostatné ustanovenia 

Ustanovenia tohto Memoranda o porozumení je možné kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, a to 

po konzultácii a dohode medzi oboma stranami. 

 

Memorandum o porozumení je vyhotovené v dvoch kópiách, z ktorých každá musí byť 

podpísaná oboma stranami, (AKRONYM UNIVERZITY) a prijímajúcou organizáciou. Každá 

strana si ponechá jednu kópiu. 

 

 

 

 

 

Za  NÁZOV UNIVERZITY Za NÁZOV FIRMY 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

funkcia funkcia 

Dátum: Dátum: 

_______________________________ ___________________________ 

 


