
MEMORANDUM O POROZUMENÍ 
MEDZI KULTÚRNYM A INFORMAČNÝM ODDELENÍM VEĽVYSLANECTVA USA 

NA SLOVENSKU A UNIVE RZIT NOU KNIŽNICOU V BRA TISLA VE 

Toto Memorandum o porozumení nahrádza memorandum zo 17. januára 201 7 uzavreté medzi PAS 
a UKB, podpísané p. Jasonom Khileom, PAO na Veľvyslanectve USA na Slovensku a generálnou 

riadilelKou UKB Ing. Silviou Stasselovou. 

Kultúrne a informačné odde lenie Veľvys l anectva USA na Slovensku ("PAS") a Univerzitná 
kni žnica v Bratislave ("UKB") odsúh las ili týmto Memorandom o porozumení zmenu formátu 
partnerskej spolupráce v spoločnom informačnom a kultúrnom centre známom ako " Info USA 
Bratislava". Od marca 2019 bude centrum pokračovať len ako informačné centrum pod 
rovnakým menom "JnfoUSA Bratislava" (ďa l ej len "Centrum"). 

Vyhlásenie o účele 

PAS a UKB týmto odsúh lasili , že sa budú spoločne podieľať na prevádzke Centra. Každá strana 
má konkrétne záväzky a povinnosti dohodnuté v tomto Memorande o porozumení (ďalej aj ako 
"dohoda"). 

Univerzitná knižnica v Bratislave poskytne nasledovnú konkrétnu podporu: 

I. Pre naplnenie úče lu Centra bezplatne poskytuje priestory vo svojom sídle na Ventúrskej uli ci 
č. 1 v Bratis lave, konkrétne v miestnostiach Č. B224 (Inforoom) a v otvorenej študovni pred ňou , 

kde je Centrum umiestnené. Toto dojednanie nezakladá nárok na užívanie vymedzených 
priestorov PAS alebo tretej osobe. Zabezpečí odborné spracovan ie, uchovávanie 
a sprístupiíovanie darovaných informačných fondov (knih a DVD) a sprístupňovanie doručených 
periodík. 

2. Platí údržbu a dodávky energií (e lektrina, voda, kúreni e atď.) v priestoroch , ktoré zaberá 
Centrum a zabezpečí , že zariadenie darované UKB pre potreby Centra na základe tejto dohody 
budú riadne zaevidované ako majetok UKB; ak sa jedná o kni žni čný fond, budú ev idované ako 
kni žničný fond v odbornej ev idenc ii a nebudú žiadnym spôsobom scudzené. 

3. Zabezpečuje bezplatný prístup do priestorov Centra všetkým používateľom a návštevníkom 
bez obmedzenia, v súlade s kni žničným poriadkom UKB. Priestory Centra môže PAS využívať 
iba po predchádzajúcom oznámení a dohovore s UKB. 

4 . U rč í kontaktnú osobu spomedzi zamestnancov UKB, ktorá bude poskytovať kni žnično

informačné s lužby. 



Kultúrne a informačné oddelenie Vel'vyslanectva USA na Slovensku poskytne nasledovnú 
podporu: 

I. Zák ladný informačný fond Centra bude pravidelne dopÍiíať a aktualizovať (knihy a OVO). 
Nákup nových materiálov pre Centrum zabezpeč í PAS po dohode s UKB a na zák lade 
požiadaviek zo strany používateľov Centra, výberu zamestnanca UKB zodpovedajúceho za 
činnosť Centra a výpožičných štatistík. Témy publikácií sa budú týkať hlavne, ale nie výlučne , 

amerických štúdií, výučby angličtiny , kultúry a umenia, politiky, práva a demokracie. 

2. Poskytne materiály o programoch a grantoch vlády USA a o možnostiach štúdia a finančnej 
podpory štúdia v USA. 

Dostupnosť finančných prostriedkov 

Záväzok vlády USA plniť túto dohodu aj po 30. septembri 2019 záv isí od dostupnosti finančných 
prostriedkov, z ktorých je možné vykonať platby na obstaranie materiálov na účely tejto dohody. 
Pokiaľ PAS nebude mať potvrdené, že má k di spozícii finančné prostriedky potrebné na plnenie 
tejto dohody aj po uvedenom dátume, vláda USA nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za 
financovanie potrieb Centra za účelom plnenia tejto dohody. 

Podmienky dohody o partnerstve 

I. Platnosť dohody medzi PAS a UKB je tri roky odo dňa podpisu tejto dohody. 

2. Dohoda bude obnovená, ak budú obidve strany súhlasiť s obnovením partnerstva a podpíšu na 
tento účel novú dohodu. 

3. Každá zo strán môže vypovedať túto dohodu s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu , formou 
písomnej výpovede, ktorú doručí druhej strane dohody. Výpovedná doba je 90 dní a plynie odo 
dňa doručenia výpovede. 

Podpisy 

Zm luvné strany tejto dohody vystavili a podpísa li toto Memorandum o II rozumení dňa 6. marca 
2019. 
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Vedúci kultúrneho a informačného oddelenia 
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických 
Bratislava, Slovensko 

Za UKB: 

Ing. Sil via Stasselová 
Generálna riaditeľka 
Univerzitná kni žnica v Bratislave 
Bratislava, Slovensko 


