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Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.,
riaditeľ Slovenské národné múzeum – Múzeum
židovskej kultúry

Preambula
Trnavský samosprávny kraj /ďalej len „TTSK“/ a Slovenské národné múzeum –
Múzeum židovskej kultúry v Bratislave - Múzeum holokaustu v Seredi /ďalej len
„Múzeum holokaustu v Seredi“/ ako zúčastnené strany Memoranda o spolupráci

a spoločnom postupe pri realizácii projektu „Holokaust – nesmieme zabudnúť“/ďalej
len „Memorandum“/ uvedomujúc si potrebu systematickej podpory vzdelávacích
programov pre stredné školy so zameraním na odstraňovanie prejavov intolerancie a
extrémizmu uzatvárajú nasledovné Memorandum:
Článok I
Oblasť spolupráce a ciele Memoranda
1.

Za účelom zvýšenia povedomia o holokauste u študentov stredných škôl v kraji

sa zúčastnené strany dohodli na uzatvorení tohto Memoranda, ktorého predmetom je
najmä úprava postupu a vymedzenie spolupráce pri príprave a realizácii projektu
Holokaust – nesmieme zabudnúť.
2.

Obsahom projektu je organizačné zabezpečenie exkurzií študentov stredných

škôl

v zriaďovateľskej

pôsobnosti

TTSK

v nadväznosti

na

učebné

osnovy

spoločensko-vedných predmetov s témou 2. svetovej vojny a holokaustu.
3.

Spoločným záujmom zúčastnených strán je zabezpečiť v rámci projektu

participáciu pedagógov a tých študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
TTSK, ktorí patria do zadefinovanej cieľovej skupiny.
4.

Zúčastnené strany si vzájomne poskytnú súčinnosť a podporu pri plánovaní

nevyhnutných krokov predchádzajúcich realizácii projektu.
Článok II
Spôsob a obsah spolupráce
1.

Zúčastnené strany podpisom tohto Memoranda deklarujú, že majú záujem

spoločne sa podieľať na príprave a realizácii projektu Holokaust – nesmieme
zabudnúť. Za týmto účelom:
a)

Múzeum

holokaustu

v Seredi

umožní

študentom

stredných

škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK vstup do svojich výstavných priestorov podľa
odsúhlaseného harmonogramu pripraveného so zreteľom na efektívne využitie
časových a kapacitných možností Múzea holokaustu v Seredi. Zároveň v jednotlivých
termínoch zabezpečí odborný lektorský výklad v nadväznosti na ponúkané vzdelávacie
programy.

b)

TTSK uhradí Múzeu holokaustu v Seredi vstupné pre zúčastnených študentov

na základe objednávky a následne vystavenej faktúry vždy za predchádzajúci mesiac.
Prílohou faktúry zaslanej Múzeom holokaustu v Seredi bude počet uskutočnených
vzdelávacích aktivít s uvedením názvu školy, tried a počtu zapojených žiakov. Faktúra
bude uhradená do 30 kalendárnych dní od jej doručenia.
c)

TTSK uhradí participujúcim školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

náklady vynaložené na dopravu z/do Múzea holokaustu v Seredi formou refundácie
zaslaných faktúr po uskutočnení exkurzií.
2.

Zúčastnené strany prehlasujú, že si budú vzájomne poskytovať všetky potrebné

informácie potrebné k projektu v zmysle tohto Memoranda.
3.

Realizácia konkrétnych krokov v rámci vyššie uvedených skutočností bude

predmetom osobitných dohôd.
4.

Každá zúčastnená strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy

týkajúce sa predmetu tohto Memoranda, do ktorých vstúpi vo vzťahu k iným fyzickým
či právnickým osobám, pokiaľ v tomto Memorande nie je dohodnuté inak.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1.

Memorandum nadobúda platnosť podpisom oboch zúčastnených strán a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia. TTSK zverejní toto
Memorandum na webovom sídle TTSK, ktorým je internetová stránka TTSK a
Múzeum holokaustu v Seredi v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
2.

Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom

nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia a končí 31.12.2019.
3.

Zúčastnené strany sa dohodli, že Memorandum môže byť ukončené:
a) písomnou dohodou ,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zúčastnenej strany

aj bez uvedenia

dôvodu, pričom výpovedná lehota je dva kalendárne mesiace a začne plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola písomná výpoveď doručená.

4.

Memorandum je možné po vzájomnej dohode zúčastnených strán podľa potreby

meniť alebo dopĺňať. Akékoľvek zmeny je potrebné vykonať formou písomných
dodatkov podpísaných zúčastnenými stranami.
5.

Memorandum sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých TTSK obdrží tri

vyhotovenia a Múzeum holokaustu v Seredi tri vyhotovenia.
6.

Akékoľvek oznámenie, pokyn alebo iný dokument, ktorý má byť doručený

podľa tohto Memoranda bude vyhotovený písomne v slovenskom jazyku a môže byť
doručený osobne, alebo doporučenou poštou zúčastnenej strane na jej adresu uvedenú
v záhlaví tohto Memoranda. Akékoľvek oznámenie, pokyn, alebo dokument bude
považovaný za doručený pri osobnom doručení v okamihu doručenia, pri odoslaní
doporučenou poštou doručením, odmietnutím prevzatia zásielky, alebo tretí deň po
uložení zásielky na pošte bez ohľadu na to, či sa táto zúčastnená strana o uložení
dozvedela.
7.

V prípade vzniku akýchkoľvek prekážok alebo omeškaní, alebo existencie

akýchkoľvek okolností, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na povinnosti
zúčastnených strán podľa tohto Memoranda, sa zúčastnené strany zaväzujú navzájom
informovať a podniknúť všetky úkony potrebné k vyriešeniu vzniknutej situácie.
8.

Zúčastnené strany vyhlasujú, že obsahu tohto Memoranda porozumeli, že sú

s jeho obsahom a účelom uzrozumení, že s ním súhlasia a že je vyjadrením ich
slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú podpismi svojich oprávnených zástupcov.

V Trnave, dňa 18.03.2019

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

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

