
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
(ďalej len "Memorandum") 

1. Názov spoločnosti/organizácie: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Právna forma: 

Adresa/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
štatutárny zástupca: 
(ďalej len "strana memoranda") 

2. Názov: 
Právna f01ma: 

Adresa/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Štatutárny zástupca: 
(ďalej len "strana memoranda") 

3. Názov: 
Právna forma: 

· · Adresa/Sídlo: 
IČO: 
Dl Č: 
Štatutárny zástupca: 
(ďalej Jen "strana memoranda") 

verejná vysoká škola zriadená zákonom č.l31 /2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
ších predpisov 
Trieda Andreja Hlinku č.2, 949 76 Nitra 
00397482 
2021252827 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik. PhD., rektor 

a 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
verejná vysoká škola zriadená zákonom č.l31 /2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
ších predpisov 
Trieda Andreja Hlinku l, 949 74 Nitra 
00157716 
2021246590 
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.rektor 

a 

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SA V 
Štátna rozpočtová organizácia, zriadená uznesením 
Predsedníctva SA V č. 36, zo dňa 22.03.1990. aktuálna 
zriaďovacia listina č. 476/G!l2/2008 zo di\a 28.07.2008 vydaná 
na zákJade uznesenia PSA V š. 11 30 zo dňa 22.07.2008. 
Akademická 2. P.O.Box 39/A, 950 07 Nitra 
00679127 
2021269778 
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., riaditel' 

sa dohodli na nasledovnom znení memoranda o spolupráci: 

él.l 

Účel memoranda 

1.1 Účelom memoranda je dohodnutie predmetu spolupráce pri výskume a vývoji v rámci 
vybudovaného komplexného, inovačného a kompetenčného regionálneho výskumného centra 
v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotechnológie a bioenergetiky, a to v súlade s splnením 
cieľov projektu Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech", ITMS 26220220180. 

-



ČJ.2 
Predmet spolupráce 

2.1 Predmetom spolupráce v zmysle tohto Memoranda bude najmä výskum a vývoj zameraný 
na pokrytie prioritných tém v agrobiológii, biotechnológiách, genetických technológiách, 
agropotravinárstve, technológii spracovania pol'nohospodárskych produktov, agroekológii. 
bioenergetike smerujúcich k udržateľnosti produkcie a kvality poľnohospodárskych 

produktov v meniacich sa podmienkach prostredia, pri výrobe strategicky významných 
potravinových zdrojov. efektívnym využitím agrobiodiverzity rastlín a zvierat, ako aj 
z W'adiska moderných technológii spracovania produktov a biotechnológií zameraných na 
zdravú výživu ľudí a využitie obnoviteľných zdrojov. 

2.2 Realizáciu predmetného výskumu aplikovateľného v praxi umožnia pracoviská 
komplexného výskumného inovačného a kompetenčného regionálneho centra AgroBioTech 
na SPU v Nitre, UKF v Nitre a ÚGBR SA V v Nitre, ktoré sú vybavené špičkovou výskumnou 
infra§truktúrou. 

2.3 Pracoviská komplexného výskumného inovačného a kompetenčného regionálneho centra 
AgroBioTech sú tvorené 34 špecializovanými laboratóriami, 3 integrálnymi laboratóriami a l 
potravinovým inkubátorom. 

Čl.3 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Memorandum nadobúda platnosť dňom, v ktorom bude podpísané všetkými stranami 
memoranda a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa§ 47a 
Občianskeho zákonníka v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR. 

3.2 Memorandum sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých každá strana memoranda 
prevezme po podpísaní jedno vyhotovenie. 

3.3 Strany memoranda prehlasujú, že Memorandum uzavierajú slobodne, vážne a bez omylu, 
nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpísaním si ju prečítali a úplne 
porozumeli jej obsahu. Na znak súhlasu toto Memorandum podpisujú. 

V Nitre, dňa .. &1.../1.: .~.~/6 

Za Slovenskú pol'nohospodársku univerzitu v Nitre: ..................................... . 

Za Ústav genetiky a biotcchoológil rastlin SA V : .................................... . 

-




