
MEMORANDUM o spolupráci
(uzavretě podra 262 zókona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník V znení neskorších predpisov)

medzi nasledovnými stranami:

občianske združenie Učená právnická spoločnost‘ (ďalej tiež “UČPS“)
sidlom: Trnavská cesta 100, 521 01 Bratislava, ICO: 42 171 318
konajúca: JUDr. Renata Munková, štatutárny orgán UČPS

2. nadácia STARS a FRIENDS Nadácia
sídlom: Miletičova 44, Bratislava, 821 09, ICO: 42180414
konajúca: Mgr. Martina Nehézová, splnomocnený zástupca

a

3. advokátska kancelária SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.,
sidlom: Soltésovej 14, Bratislava, 811 08, ICO: 36862711
konajúci: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, advokát a prokurista

PREAMBULA

Občianske združenia Učená právnická spoločnost nadácia STARS 8. FRIENDS Nadácia

a advokátska kanceíária SOUKENÍK — STRPKA, s. r. o., v záujme svojich členov,

podporovatefov ale i širokej právnickej a šporiovej komunity i cele] slovenskej spoločnost

vzhradom na svoje samostatné nezávislé právne, ekonomické i spoločenské postaven/e

sui generis, ktoré im umožňuje na báze odbornosti, primeranosti a slušnosti spolupracovat‘

s mými subjektmi pri plneni ich poslania, úloh a ciefov,

vzhl‘adom na spoločný záujem na budovani modeme] slovenskej i európskej spoločnosti na

platforme morálky, práva a slušnost -

uznávajúc v zásadných veciach rovnaké hodnoty, principy, presvedčenia a názory,

v záujme podpor, etablovania a rozvoje oblasti športového práva, ako dáležitého odvetvia pre

ochranu pravidle! a č/sloty šporlu, ktorého základným pilierom má byť moderny‘zákon

o športe“, na ktorého vytvoreni aktivne participuje Učená právnická spoločnost‘i advokátska

kancelária SOUKENIK — STRPKA, s. r. o.,

sa rozhodli deklarovat‘ svoju válu vzájomne spolupracoval‘ a podporovat‘ svoju činnost

dojednanim lohlo slávrzostného Memoranda o spolupráci (tleJe] len ‘memorandum‘).

Článek I - Ciele spolupráce

1. Základným spoločným dlhodobým cieľom spolupráce je dosiahnutie kvalitativnej zmeny

v riadeni, správe, financovaní a verejnej kontrole slovenského športu.

2. Cieíom spolupráce zo strany UČPS a advokátskej kancelárie SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.,

ako odborných partnerov v odbore práva je pozitivne ovplyvniť odbornú, obsahovú, teoretickú

i praktickú, právnu i mimoprávnu stránku a obsah odborných aktivit najmá v oblasti športového

práva vrátane aktivnej participácie na tvorbe a prezentácii športovej legislativy i na jej

implementácii do praXe, ktorej eXistencia, poznanie a dodržiavanie je predpokladom dobrej

správy, riadenia a rozvoja nielen slovenského športu ale celej slovenskej spoločnosti.

3. Cíeľom spolupráce zo strany nadácíe SARS FRIENDS Nadácia je rozvoj telovýchovy

a športu, ako aj podpora s tým súvisiacich vzdelávacich a osvetových podujati a akcií. Za

uvedeným účelom sa nadácia STARS 8 FRIENDS Nadácia rozhodla podporiť UČPS

a advokátsku kanceláriu SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o. pri naplnení vyššie uvedených cieľov,

plneni úloh a vykonávaní činností uvedených v článku 2 odsek 2 až 4 memoranda.



MEMORANDUM o spolupráci
(uzavreté podlä 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonn!k V znení neskorších predpisov)

Článok 2 - Formy spolupráce

1. Strany deklarujú vóľu spolupracovať a poskytovať si primeranú odbornú, vecnú, organizačnú,

personá(nu a ínú potrebnú podporu prí uskutočneni vyššíe uvedených cieľov, plneni úloh

a vykonávaní činnosti uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku memoranda.

2. Hlavnou úlohou v rámci odbornej spolupráce UČPS s advokátskou kanceláriou SOUKENÍK —

ŠTRPKA, s. r. o. je aktivne participovať na vytvoreni návrhu moderného “zákona o športe

a o zmene a doplneni niektorých zákonov“ (ďalej len zákon o športe“) s důvodovou správou,

ktorý bude důležitým nástrojom na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 1, tak, aby bol prijatý

športovou i právnou obcou.

3. V rámci plnenia cieľov uvedených v článku 1 memoranda je potrebné aj

a) uskutočňovať k jednotlivým témam zákona o športe odborné stretnutia, diskusie,

konzultácie, workshopy a konferencie,

b) priebežne informovať zástupcov športovej obce športovú verejnosť o procese pripravy

návrhu zákona o športe formou aktualit, správ a rozhovorov publikovaných

prostredníctvom internetu (napr. www.ucps.sk, FB stránka “Nový zákon o športe“),

c) publikovať odborné práce, články a štúdie k jednotlivým témam na internete,

v tlačených médiách a v odbornom časopise Magister Officiorum vydávanom

bezodplatne v tlačenej forme.

4. Ďalšou důležitou úlohou k splneniu cieFa uvedeného v článku 1 memoranda je priprava na

implementáciu zákona o športe, ktorej súčasťou je

a) príprava kvalitnej dóvodovej správy k návrhu zákona o športe, -

b) príprava vykonávacích predpisov s dóvodovou správou k návrhu zákona o športe,‘

c) príprava vzorov, formulárov, usmernení,

d) príprava komentára k zákonu o športe,

e) faktické zjednodušenie a automatizácia procesov s využitĺm informačného systému

slovenského športu, ktorý si bude vyžadovať aktualizáciu podľa nových procesov,

fl prezentácia zákona o športe na konferencü “Šport a právo 2015“ a mých podujatiach.

5. Konkrétne podmienky a rozsah vzájomnej spolupráce můžu byť upravené ad hoc v pisomných

vykonávacích protokoloch k tomuto memorandu.

Článok 3 - Záverečné ustanovenia

1. Strany memoranda týmto prehlasujú, že toto memorandum podpisujú ako vonkajší a ničím

nepodmienený, slobodný prejav eXistencie dobrých vzťahov medzi nimi a súčasne ako právny

základ pre nadväzovanie a rozširovanie ďalšej spolupráce v jej najrůznejšich podobách, jej

prehlbovanie a zintenzívňovanie za účelom plnenia cieľov tu uvedených, ale aj mých, ktoré sú

v súlade s rámcom, podstatou a duchom dojednanej spolupráce.

2. Strany sa týmto dohodli na tom, že toto Memorandum o spolupráci je platné odo dňa jeho

podpisu dovteciy, kým jedna zo strán neoznámí dalším dvom stranám ukončeníe spolupráce.

V Bratislave, dňa 02. februára 2015

UčenÓ právnická spoločnost‘ sr4PS S FRIENDS Nadácia SOUKENI ŠTRPKA, s.jo.
konajúca: konajúceľ konajůci:

... /
JUDr Renáta Munková Mgr, Martina Nehézová JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM
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