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Dôvodová správa 

 

    Oddelenie školstva a telesnej kultúry MsÚ v Bardejove predkladá na rokovanie MsR 
materiál Memorandum o partnerstve a spolupráci s mládežou.  

     Tento dokument vznikol na základe uvedomenia si  zintenzívniť spoluprácu s mládežou 
v záujme rozvoja mesta Bardejov,  z iniciativy neformálnej mládežníckej skupiny Mladý 
Bardejov – Mestský mládežnícky parlament. Bol vypracovaný po dohode oboch zmluvných 
strán. 

Memorandum nadobudne platnosť podpismi  oboch zmluvných strán a to Mestom 
Bardejov, zastúpeným primátorom mesta  a Mladým Bardejovom – Mestským mládežnickým 
parlamentom, zastupeným predsedom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento materiál obsahuje: 
 1 x dôvodovú správu – 1 strana 
 1 x Memorandum o partnerstve a spolupráci s mládežou – 3 strany 
   

 

 

 



 

Memorandum o partnerstve a spolupráci s mládežou 

 
Článok I. 

Preambula  
 

Vychádzajúc z dikcie § 6 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a 
doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, uvedomujúc si  potrebu zintenzívnenia spolupráce 
s mládežou v záujme rozvoja mesta Bardejov, uzatvárajú zmluvné strany toto Memorandum 
o partnerstve a spolupráci s mládežou medzi Mestom Bardejov a Mladým Bardejovom – 
Mestským mládežnickým parlamentom. 
 

Článok II.                                                                                                                                                                          
Zmluvné strany 

Mesto Bardejov                                                                                                                                                              
Radničné námestie 16                                                                                                                                                                        
085 01 Bardejov                                                                                                                                                 
IČO: 00321842                                                                                                                                                                    
DIČ: 2020622923                                                                                                                                             
zastúpené: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta  
(ďalej „Mesto Bardejov“ ) 
 

a 
 
Mladý Bardejov – Mestský mládežnícky parlament neformálna mládežnícka skupina                                                                                                                  
zastúpená: Jakub Boruv, predseda 
(ďalej „MB – MMP“) 
 

Článok III. 
Predmet memoranda 

 
1. Predmetom tohto memoranda je vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce a rozsahu 

jednotlivých činností za účelom dosiahnutia a naplnenia spoločného cieľa, ktorým je 
rozvoj zmysluplnej, obojstranne výhodnej a prospešnej spolupráce v oblasti 
participácie mládeže na miestnej úrovni. 

 
 

Článok IV.  
Vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce 

 
1. Predmetom spolupráce v zmysle tohto memoranda je napomáhať rozvoju mesta 

Bardejov a uskutočňovať spoluprácu v oblastiach: 
 podpory organizovania práce s mládežou, 
 vytvárania a zabezpečenia vhodných podmienok na rozvoj práce s mládežou, 
 spolupodieľania sa mládeže na živote mesta, 
 pravidelnej komunikácie medzi vedením mesta a členmi mládežníckeho parlamentu, 
 šírenia informácií o miestnej samospráve medzi mládežou,  
 poznávania kultúrneho a historického dedičstva na miestnej úrovni, 

 
 
 
 



 
 podpory spolupráce mládeže v oblasti mobility,   
 rozvoja cezhraničnej spolupráce mládeže,  
 neformálneho vzdelávania mládeže, 
 podpory sebarealizácie mládeže, 
 rozvoja aktívneho občianstva a participácie mládeže, 
 lámania bariér, stereotypov a predsudkov medzi mládežou,  
 boja proti extrémizmu mládeže,  
 podpory zdravého vývoja a života mládeže,  
 rozvoja dobrovoľníctva medzi mládežou a podpory zapojenia mládeže do dobrovoľníckej 

služby, 
 rozvoja ekológie a ochrany životného prostredia, 
 medzigeneračného dialógu, 
 spolupráce s fyzickými osobami, právnickými osobami a neformálnymi združeniami 

zaoberajúcimi sa prácou s mládežou.  
 
 
 

Článok V.                                                                                                                             
Vymedzenie rozsahu jednotlivých činností    

 
1. Mesto Bardejov v zmysle tohto memoranda deklaruje, že: 
 podporí kultúrne, športové a iné aktivity mládeže, 
 vytvorí podmienky pre mládež realizujúcu dobrovoľnícku činnosť,   
 bude podporovať zapojenie mládeže do diania v meste, 
 bude spolupracovať s MB – MMP a podporovať jej aktivity , 
 zabezpečí priestorové zázemie pre zasadnutia MB – MMP, 
 v súčinnosti s mládežníckym parlamentom a inými mládežnickými organizáciami 

pripraví návrh Stratégie mesta Bardejov pre mládež 
 

2. MB – MMP v zmysle tohto memoranda deklaruje, že: 
 predstavuje nezávislý orgán reprezentujúci mládež vo vzťahu k primátorovi mesta 

Bardejov a poslancom Mestského zastupiteľstva v Bardejove,   
 zastupuje mládež a jej záujmy vo vzťahu k mestu Bardejov,  
 iniciuje zapojenie mládeže do diania na miestnej úrovni,  
 upozorňuje na problémy a potreby mládeže, 
 bude spolupracovať a podporovať aktivity mesta Bardejov pre mládež, 
 bude participovať na príprave návrhu Stratégie mesta Bardejov pre mládež, 
 bude propagovať mesto Bardejov na národnej a nadnárodnej úrovni.  

 
 
 

Článok VI.                                                                                                                                                                
Záverečné ustanovenia 

 
1. Meniť a dopĺňať toto memorandum je možné len písomným dodatkom podpísaným 

oboma zmluvnými stranami.  
2. Plnenie tohto memoranda sa bude každoročne dvakrát vyhodnocovať (do 30.06. 

a 31.12. kalendárneho roka) na úrovni pracovného stretnutia zástupcov Mesta 
Bardejov a členov MB – MMP.  

3. Obe strany sa dohodli, že budú prezentovať navonok plnenie tohto memoranda.   
 
 
 



 
 
 

4. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis. 

5. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedať ho môže hociktorá zo 
zmluvných strán, pričom jeho platnosť zaniká uplynutím výpovednej lehoty 30 dní,  
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
6. Memorandum nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť    

dňom  nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta Bardejov.  
 
 
 
 
 
 
   V Bardejove, dňa ……………    V Bardejove, dňa …………………. 
 
 
    
 
 
 
 
_________________________                    ___________________________ 
     MUDr. Boris Hanuščak                     Jakub Boruv 
     primátor mesta  Bardejov                               predseda Mladého Bardejova –                                                                                                                             
                 Mestského mládežnického parlamentu 

 


