Memorandum o spolupráci a podpore Slovenského
centra pre výskum umelej inteligencie - slovak.AI
Preambula
Signatári tohto Memoranda o spolupráci a podpore Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie
– slovak.AI (ďalej len „Memorandum“) prejavili záujem podporovať túto iniciatívu, ktorej cieľom je
prispievať k rozvoju umelej inteligencie v jednotlivých sektoroch hospodárstva, pomenúvať problémy
brzdiace tento rozvoj a ponúkať kompetentným inštitúciám možné riešenia vrátane implementácie
poznatkov získaných vedeckým výskumom a ich potenciálny transfer do praxe. Signatári kladú veľký
dôraz na posilnenie vzdelávania a rozvoj talentu v tejto oblasti. Vzhľadom na široký dosah umelej
inteligencie na spôsob života v budúcnosti majú signatári súčasne záujem prispievať k formovaniu
pozície Slovenskej republiky v jednotlivých oblastiach umelej inteligencie.
Signatári zároveň podporujú poslanie Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI
ako platformy, ktorá prepája všetky subjekty aktívne pôsobiace v oblasti alebo zaujímajúce sa o oblasť
umelej inteligencie s dôrazom na zachovávanie princípov etiky a ochrany súkromia jednotlivca.

Článok I
Základné priority
Signatári vyvinú maximálne úsilie pri naformulovaní cieľov a vízie v oblasti umelej inteligencie do
budúcnosti. Signatári sú otvorení nasledujúcim základným prioritám, ktoré uľahčia transformáciu
slovenskej ekonomiky a umožnia zavádzanie jednotlivých technológií využívajúcich umelú inteligenciu
sústredenú na človeka a s ohľadom na etické zásady:











posilňovanie vzdelávania v oblasti umelej inteligencie,
rozvoj talentu v oblasti umelej inteligencie,
zastaviť únik mozgov,
posilňovať spoluprácu a podporovať transfer a aplikáciu poznatkov získaných výskumom v
oblasti umelej inteligencie,
komunikácia smerom k verejnosti a zainteresovaným subjektom ohľadom prínosov a rizík,
ktoré prináša pokrok v oblasti umelej inteligencie,
organizácia odborných diskusií, konferencií a iných foriem výmeny poznatkov a skúseností s
odborným zameraním na oblasť umelej inteligencie,
prepájať zainteresované subjekty z akademického a priemyselného sektora zamerané na umelú
inteligenciu s možnou participáciou štátneho sektora najmä formou siete kontaktov a
spoločných projektov,
rozvíjať a sprostredkúvať medzinárodné kontakty a podporovať zapájanie sa slovenských
subjektov do cezhraničných spoluprác a projektov,
reprezentovať Slovensko v medzinárodnom prostredí a v príslušných organizáciách.

Článok II
Medzinárodné priority
Vo väzbe na celoeurópsku iniciatívu Digital Single Market a oficiálne dokumenty Oznámenie Komisie zo
dňa 8.4.2019 „Budovanie dôvery v umelú inteligenciu sústredenú na človeka“ a Etické zásady pre dôveryhodnú umelú
inteligenciu, a na Odporúčania OECD pre umelú inteligenciu sú signatári tohto Memoranda pripravení
spolupracovať naprieč súkromným, akademickým aj štátnym sektorom na vybraných čiastkových
cieľoch a aktivitách, ktoré si spoločne, počas implementácie tohto Memoranda a v rámci vzájomnej
spolupráce dohodnú a určia.

Článok III
Záväzky
Signatári sa svojím podpisom nižšie k tomuto Memorandu pripájajú a zaväzujú sa k podpore pri
realizácii jednotlivých aktivít - vlastných ako aj aktivít ostatných signatárov v rámci spolupráce v oblasti
umelej inteligencie s dôrazom na umelú inteligenciu sústredenú na človeka a zohľadňujúcu etické
zásady. Signatári podporia činnosť Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie a napĺňanie
cieľov tohto Memoranda formou dobrovoľne určených a prijatých záväzkov v rámci ich kompetencií,
personálnych či materiálnych kapacít a činností relevantných pre napĺňanie cieľov tohto Memoranda.

Článok IV
Platnosť Memoranda a jeho ukončenie
1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom minimálne dvomi
signatármi.
2. Memorandum je možné ukončiť:
a) vzájomnou písomnou dohodou signatárov Memoranda,
b) bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára.
3. Výpoveď podľa čl. IV, bod 2, písm. b) musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená na
adresu sídla Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, Ilkovičova 2, 842 16
Bratislava. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená na adresu vyššie uvedeného sídla.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Toto Memorandum je možné meniť a dopĺňať písomným dodatkom prijatým všetkými
podpísanými signatármi. Konkretizácia ďalších práv a povinností signatárov tohto Memoranda,
vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce bude obsahom písomných dohôd o predmetných
formách spolupráce.
2. Signatári vyhlasujú, že toto Memorandum uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne
a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali.

3. Memorandum nadobúda účinnosť dňom podpisu signatármi Memoranda. V prípade, že
signatárom Memoranda je povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. o slobodnom prístupe k informáciám v
znení neskorších predpisov“), toto Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania
oprávnenými zástupcami signatárov Memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4. Memorandum je vyhotovené v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 bude uschovávaný v Slovenskom centre
pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI a ostatné 2 budú slúžiť na vyhotovenie overených kópií
Memoranda pre potreby signatárov Memoranda. V prípade, že signatárom Memoranda je povinná
osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov, 1 rovnopis alebo overená kópia tohto Memoranda bude vyhotovená aj pre túto povinnú
osobu.
V Bratislave dňa ...............................

Za Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI
.......................................................
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., predseda správnej rady
.......................................................
Ing. Mário Lelovský, podpredseda správnej rady
.......................................................
Ing. Zdenka Lenartová, PhD., výkonný riaditeľ

