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Zmluva o spolupráci  
medzi 

Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch 
a 

Zväzom múzeí na Slovensku 
č. ... /2010/ 

 
 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi 
zmluvnými stranami 

 
 

1. Zväz múzeí na Slovensku   
Záujmové profesijné združenie, založené podľa §20f Občianskeho zákonníka 
zastúpené  Mgr. Martou Janovíčkovou, predsedníčkou 
so sídlom Kapitulská 23, 97401 Banská Bystrica 
Bankové spojenie:          
č. účtu:                              
IČO:       
DIČ:       
 

2.          Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
             zastúpená  
             so sídlom  
             Bankové spojenie:          

č. účtu:                           
IČO:       
DIČ:  

      
 

I. Predmet zmluvy 
 
 

Predmetom tejto zmluvy je dlhodobé partnerstvo a spolupráca pri prezentácii 
historického, kultúrneho a prírodného bohatstva spravovaného múzeami na Slovensku 
prostredníctvom prezentačných aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Cieľom 
spoločných aktivít je zaradiť moderné prezentačné aktivity slovenských múzeí medzi aktivity 
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, prezentujúcich Slovensko zahraničným 
návštevníkom. 
 
 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať dohodnuté spoločné postupy pri príprave i pri 
realizácii spoločných projektov, zaväzujú sa vytvárať vhodné ekonomické a morálne 
podmienky na úspešnú prípravu a realizáciu spoločných projektov; 

  
2. Zmluvné strany sa zaväzujú spracovať a odborne garantovať dohodnuté spoločné 

aktivity;  
 
3. Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojich členských múzeí poskytne 
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odborné informácie pre spoločné projekty medzi Zväzom múzeí na Slovensku 
a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, ktorých cieľom bude prezentácia 
historického, kultúrneho a prírodného bohatstva spravovaného múzeami na 
Slovensku a zaradenie moderných prezentačných aktivít slovenských múzeí medzi 
aktivity Slovenskej agentúry pre cestovný ruch;  

 
4. Slovenská agentúra pre cestovný ruch zaradí prezentačné materiály Zväzu múzeí na 

Slovensku medzi materiály distribuované na veľtrhoch, na ktorých sa zúčastňuje; 
 
5. Obe zmluvné strany budú hľadať možnosti pre vypracovanie spoločných 

prezentačných materiálov; 
 

6. Slovenská agentúra pre cestovný ruch prostredníctvom svojich regionálnych 
pracovísk umožní prezentáciu aktivít múzeí na svojej webovej stránke; 

  
7. Obe zmluvné strany budú partnermi pri predkladaní projektov s cieľom získať 

finančné prostriedky na krytie spoločných aktivít; 
 
 

III. Financovanie 
 
 
Financovanie jednotlivých aktivít bude predmetom samostatných rokovaní a dodatkov 
k rámcovej zmluve. 
                                                 
                                               

IV. Doba trvania zmluvy 
 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu je možné ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je 3 mesiace a 

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 
 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

        
2. Konkrétne podmienky jednotlivých spoločných aktivít budú upravovať dodatky 

k rámcovej zmluve o spolupráci. 
 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 
vyhotovenia. 

 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, túto 

uzatvárajú zo slobodnej vôle, bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 
 

6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve  za 
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podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení.  

 
 
 
 
 
 


