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Dohoda o spolupráci 

 
 

Účastníci dohody:  

 

 

Zväz múzeí na Slovensku 
so sídlom:    Kapitulská 23, 97401 Banská Bystrica, Slovensko 

zastúpený:  Mgr. Marta Janovíčková, predsedníčka 

kontakty:  tel.: +421-48-4123258 

email: zms@zms.sk  

www.zms.sk 

IČO:   42013143 

DIČ:   2021121861 

 

a 
 

 

Republiková rada riaditeľov múzeí  
so sídlom:  (Bieloruská republika) 

zastúpená:  Sergej Azaronok, predseda 

kontakty: 

 

 

IČO: 

DIČ: 

 

 

Článok I. 

 

Predmetom dohody je rozvíjanie a uskutočňovanie dlhodobej vzájomnej spolupráce  pri 

plnení spoločných programov a projektov v oblasti  múzejnej činnosti, v súlade s Etickým  

kódexom múzeí Medzinárodnej rady múzeí, v snahe o rozvoj kultúrnych stykov. 

 

Článok II. 

 

Spolupráca medzi účastníkmi dohody sa bude uskutočňovať najmä v nasledujúcich 

oblastiach: 

a) výmena výstav, 

b) účasť odborných pracovníkov múzeí na konferenciách a seminároch, 

c) organizácia  a uskutočňovanie spoločných stretnutí, konferencií, seminárov,   

okrúhlych stolov, 

d) organizácia spoločných projektov a programov, 

e) výmenné študijné pobyty pracovníkov múzeí, 

f) poskytnutie možnosti štúdia archívnych materiálov a zbierkových fondov.  
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Článok III. 

 

Realizácia spolupráce podľa čl. II. sa uskutoční iba na základe zmluvy týkajúcej sa 

konkrétneho dohodnutého podujatia. Obsah zmluvy môže byť zverejnený tretej strane iba na 

základe písomného súhlasu účastníkov dohody. 

 

 

Článok IV. 

 

1. Sporné otázky spojené s výkladom  alebo uplatnením Dohody o spolupráci budú  riešené 

účastníkmi dohody formou konzultácií a rokovaní. 

2. Dohoda môže byť pozmenená a doplnená  písomnou formou po vzájomnej dohode 

účastníkov dohody. 

 

 

 

Článok V. 

 

1. Dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. 

2. Dohodu možno vypovedať písomnou formou. Jej platnosť sa končí po uplynutí šiestich 

mesiacov od prijatia písomnej informácie druhej strany o úmysle ukončiť jej platnosť. 

3. Po ukončení platnosti dohody jej ustanovenia budú platné vo vzťahu k dohodám, ktoré boli 

uzavreté subjektmi kultúrnej spolupráce počas platnosti danej dohody 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 

5. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku a v 2 rovnopisoch v ruskom 

jazyku, z ktorých každá strana obdrží po 1 vyhotovení. 

 

 

 

 

Bratislava 7. 10. 2010 

 

 

 

 

za Republikovú rady riaditeľov múzeí              za Zväz múzeí na Slovensku  

(Bieloruská republika)                              

 

 

 

 

 

 

___________________________                    ________________________ 

            Sergej Azaronok                                          Mgr. Marta Janovičková 

             predseda                                                         predsedníčka 
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