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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  
uzavreté medzi  

 
 

Asociáciou múzeí a galérií Českej republiky 
/Asociace muzeí a galerií České republiky/ 

so sídlom Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, Česká republika 
IČ: 61383716 

zastúpená predsedom PhDr. Luďkom Benešom 
(ďalej len AMG) 

 
a 
 

Zväzom múzeí na Slovensku 
/Zväz múzeí na Slovensku/ 

so sídlom Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 
IČO: 42013143 

zastúpený predsedom PhDr. Petrom Hyrossom 
(ďalej len ZMS) 

 

 
a 

 
Radou galérií Českej republiky 

/Rada galerií České republiky/ 
so sídlom Husova 19-21, 110 00 Praha 1, Česká republika 

IČ:  69060924 
zastúpená predsedom Mgr. Jiřím Jůzom, PhD. 

(ďalej len RG ČR) 
 

a 

 
Radou galérií Slovenska 

/Rada galérií Slovenska/ 
so sídlom Riečna 1, 815 13 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 30853231 
zastúpená predsedníčkou Mgr. Renátou Niczovou  

(ďalej len RGS) 
 
a 

 
Českým výborom ICOM  

/Český výbor ICOM/ 
so sídlom Zelný trh 6, 659 37 Brno, Česká republika 

IČ: 45768803 
zastúpený predsedom Mgr. Milanom Hlavešom, PhD. 

(ďalej len ČV ICOM) 
 
a 

 
Slovenským komitétom ICOM 

/Slovenský komitét ICOM/ 
so sídlom Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 30814057 
zastúpený predsedom Mgr. Dušanom Buranom, PhD. 

(ďalej len SK ICOM) 

 

 (ďalej spoločne „partneri“) 

 
 

http://www.muzeum.sk/?obj=mesto&ix=ba
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Na základe vzájomného želania posilniť a rozšíriť spoluprácu medzi vyššie zmienenými 
partnermi a v záujme prehĺbenia spolupráce českých a slovenských múzeí a galérií 

v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a Slovenskej republiky 
partneri 

 
spoločne vydávajú toto memorandum o spolupráci 

(ďalej len „memorandum“) 
 
 
 

Článok I  
 Predmet memoranda 

 
1.  Predmetom tohto memoranda je vyjadrenie spoločného úsilia partnerov v oblasti spolupráce 

s cieľom zvýšiť vzájomnú informovanosť, účasť na aktivitách partnerov, podporiť realizáciu 
spoločných projektov a činnosť partnerov podľa aktuálnych potrieb. 

 
2.  Hlavné oblasti spolupráce partnerov: 

a) Zintenzívnenie spolupráce medzi partnermi ako neziskovými profesijnými organizáciami 
zastrešujúcimi múzeá a galérie v Českej republike a Slovenskej republike. 

b) Výmena skúseností a poznatkov medzi partnermi, odovzdávanie informácií a vzájomná 
komunikácia k témam týkajúcim sa múzeí a galérií, najmä v oblasti legislatívy 
a koncepčnej činnosti. 

c) Nadväzovanie a prehlbovanie spolupráce medzi partnermi i ich členmi a vytváranie 
podmienok pre túto spoluprácu pri rešpektovaní postavenia, záujmov a interných 
normatívnych dokumentov partnerov i ich členov a v duchu princípov stanovených 
Etickým kódexom ICOM. 

d) Vzájomná spolupráca pri príprave a realizácii spoločných projektov a pri riešení ďalších 
otázok, týkajúcich sa spoločného záujmu partnerov. 

e) Podieľanie sa na propagácii a popularizácii aktivít partnerov i ich členov. 
f) Podpora mobility múzejných a galerijných pracovníkov, resp. zamestnancov partnerov 

a ich členov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. 
 
 

Článok II 
Vzájomné poskytovanie výhod pri vstupe do objektov  

v správe či majetku členských inštitúcií partnerov  
 

1. Partneri odporúčajú svojim členským inštitúciám umožnenie bezplatného vstupu (príp. vstupu 
s výrazne zníženou cenou) do objektov v správe či majetku členských inštitúcií partnerov pre 
zamestnancov členských inštitúcií a členov partnerov. 

2. Bezplatný či zvýhodnený vstup do objektov je umožnený na základe predloženia platného 
preukazu člena jednotlivých partnerov v pokladni členskej inštitúcie partnerov a je limitovaný 
vstupom jednej osoby na jeden predložený platný preukaz. Pre účely tohto memoranda sa za 
„preukaz“ považuje preukaz člena AMG, ZMS, RG ČR, RGS a preukaz člena ICOM. 

3. Partneri sa dohodli poskytnúť si platné vzorové preukazy v digitálnej podobe, 
vrátane zoznamu členských inštitúcií partnerov, do ktorých je umožnený bezplatný či 
zvýhodnený vstup. 

4. V prípade zmien preukazov sa budú partneri o tomto stave informovať najneskôr do 14 dní od 
nadobudnutia platnosti nových preukazov. 

 

 
Článok III 

 Pravidelné stretávanie partnerov  
 

1. V rámci zvýšenia informovanosti sa uskutoční minimálne jedenkrát ročne stretnutie partnerov.  
2. Toto stretnutie môže zvolať ktorýkoľvek z partnerov. Ak sa neuskutoční do 31. augusta 

daného roku, zvolá stretnutie Asociace muzeí a galerií České republiky alebo Zväz múzeí na 
Slovensku. 

3. Stretnutie sa uskutoční na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, pričom sa 
štáty, kde sa stretnutie uskutoční, budú pravidelne striedať.  

 
 



3 

 

 
Článok IV 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto memorandom, sa riadia ustanoveniami 
všeobecne platných právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky a interných 
normatívnych dokumentov partnerov. 

2. Partneri sa dohodli, že z tohto memoranda neplynú žiadne finančné nároky. Akékoľvek 
aktivity, vyžadujúce si finančnú spoluúčasť či náklady niektorého z partnerov, budú riešené 
konkrétnou zmluvou, ktorá tieto záležitosti rieši. 

3. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosti dňom jeho 
podpísania štatutárnymi orgánmi všetkých partnerov. 

4. Toto memorandum neobmedzuje, ani nevylučuje možnosť jednotlivých partnerov uzatvárať 
dohody s inými partnermi. 

5. Komunikáciu partnerov zabezpečujú štatutárne orgány, resp. predsedovia  partnerov alebo 
nimi poverení zástupcovia. 

6. Obsah memoranda je možné meniť a dopĺňať, a to písomnými dodatkami vydanými k tomuto 
memorandu. 

7. Memorandum môže vypovedať ktorýkoľvek z partnerov, a to písomnou formou a bez udania 
dôvodu. Platnosť memoranda potom skončí v lehote 3 mesiacov od doručenia oznámenia 
o jeho výpovedi ostatným partnerom. 

8. Memorandum je vyhotovené v 12 rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z toho 6 
rovnopisov v českom jazyku a šesť rovnopisov v slovenskom jazyku. Každý z partnerov obdrží 
jednu slovenskú a jednu českú verziu memoranda. 

9. Toto memorandum bude distribuované všetkým členským inštitúciám a členom partnerov, 
ďalej bude zverejnené na internetových stránkach partnerov, príp. v nimi vydávaných 
periodikách či tlačovinách. 

 
 
 
 
V ........................................... 
 
 
 
 
 

..................................................................  .................................................................. 
            za Asociáciu múzeí a galérií Českej republiky    za Zväz múzeí na Slovensku 
        
 
 
 
 

..................................................................  .................................................................. 
 za Radu galérií Českej republiky   za Radu galérií Slovenska 

 
 
 
 
 
. .................................................................  .................................................................. 

za Český výbor ICOM     za Slovenský komitét ICOM 
 

 

 


