DODATOK č. 1
k MEMORANDU O SPOLUPRÁCI a spoločnom postupe pri realizácii projektu
Holokaust – nesmieme zabudnúť /ďalej ako „Dodatok“/

uzatvorený medzi zúčastnenými stranami:
Trnavský samosprávny kraj
Sídlo: Starohájska 10, 17 01 Trnava
IČO: 37836901
Štatutárny zástupca:
Mgr. Jozef Viskupič, predseda
/ďalej aj ako „TTSK“/
a
Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
Múzeum holokaustu v Seredi
Sídlo: Kasárenská 1005, 926 01 Sereď
Organizačný útvar Slovenského národného múzea
Právna forma:

štátna príspevková organizácia

Štatutárny zástupca:

Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného
múzea

Sídlo:

Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

IČO:

00164721

Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.,
Riaditeľ Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry
v Bratislave

/ďalej aj ako „SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave“/

I.
Úvodné ustanovenia
1. Dňa 18.03.2019 podpísali zúčastnené strany MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI a spoločnom
postupe pri realizácii projektu „Holokaust – nesmieme zabudnúť“ /ďalej len „Memorandum“/
za účelom zvýšenia povedomia o holokauste u študentov stredných škôl v kraji.
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Zúčastnené strany prejavili vôľu predĺžiť vzájomnú spoluprácu a v súlade s článkom III. ods. 4
Memoranda sa dohodli na zmene znenia Memoranda formou tohto Dodatku
II.
Predmet Dodatku
1. Na základe vzájomnej dohody zúčastnených strán sa v Článku III. ods. 2 predlžuje doba
spolupráce na základe Memoranda s tým, že sa mení termín ukončenia účinnosti Memoranda
a dátum 31.12.2019 sa nahrádza dátumom:
„31.12.2020“
2. Ostatné ustanovenia Memoranda, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto Dodatku
zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

III.
Ostatné a záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zúčastnenými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia 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.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých dostane TTSK tri vyhotovenia a SNM
– Múzeum židovskej kultúry v Bratislave tri vyhotovenia.
3. Zúčastnené strany vyhlasujú, že Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez
omylu, nebol uzavretý v tieni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Trnave, dňa 13.02.2020

Mgr. Jozef Viskupič v. r.
Predseda
Trnavský samosprávny kraj

prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. v. r.
riaditeľ
Slovenské národné múzeum Múzeum
židovskej kultúry
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