
MEMORANDUM 

o partnerstve a spolupráci 

medzi 

 
 

Bratislavským samosprávnym krajom 

Sídlo:  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

IČO:  36 063 606 

DIČ:  2021608369 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: IBAN:  

V zastúpení: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda  

 

a 

Ústavom pamäti národa 

Sídlo:  Miletičova 19, 820 18 Bratislava 218 

IČO:  37 977 997   

DIČ:  2021736365 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu: IBAN:  

V zastúpení:  Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD, predseda Správnej rady 

 

 

PREAMBULA 

Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa deklarujú spoločnú vôľu 
k vzájomnej spolupráci vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Bratislavský 
samosprávny kraj vyjadruje vôľu v rámci svojich možností a kompetencií  poskytnúť 
súčinnosť Ústavu pamäti národa pri napĺňaní cieľov činnosti ústavu, najmä pri  šírení 
myšlienok slobody a demokracie prostredníctvom vzdelávacích, osvetových                    
a kultúrnych podujatí. Bratislavský samosprávny kraj vyjadruje vôľu spolupracovať 
s Ústavom pamäti národa pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva kraja o praktikách 
totalitných režimov, ako i pri preukazovaní náležitej úcty a pamiatky obetiam  
totalitných režimov.  



I. 

Princípy a formy spolupráce 

 

1.1 Základným princípom spolupráce bude presadzovanie spoločných záujmov 
Bratislavského samosprávneho kraja a Ústavu pamäti národa, osobitne               
v otázkach pripomínania si historických výročí obdobia neslobody a spolupráci 
na vzdelávacích, osvetových a kultúrnych podujatiach.  
 

1.2 Vyššie uvedené ciele budú obe strany presadzovať prostredníctvom 
pravidelných kontaktov, vzájomného informovania sa, stretnutí a výmeny 
pozitívnych skúseností. 
 

1.3 Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa sa dohodli na spolupráci 
pri rôznych spoločne navrhnutých a pripravených projektoch. 
 

1.4 V rámci svojich možností poskytne Bratislavský samosprávny kraj svoje 
priestory pri aktivitách usporiadaných Ústavom pamäti národa, súvisiacich 
s Bratislavským krajom, bezplatne. 
 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1 Memorandum je vyhotovené v piatich rovnopisoch, z ktorých Bratislavský 
samosprávny kraj obdrží tri rovnopisy a Ústav pamäti národa dva rovnopisy. 

 

2.2 Zmeny a doplnky tohto memoranda je možné uskutočniť len písomnou formou 
dodatkom, po dohode oboch zmluvných strán. 

 

2.3 Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení memoranda v zmysle 
§47a Občianskeho zákonníka. 

 

2.4 Pokiaľ toto memorandum nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, 
riadia sa zmluvné strany príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a ostatnými záväznými právnymi predpismi. 

 



2.5 Spolupráca nad rámec tohto memoranda môže byť rozšírená na základe 
písomnej dohody štatutárov oboch zmluvných strán. 

 

2.6  Zmluvné strany si memorandum prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, 
že memorandum bolo uzatvorené slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak 
súhlasu toto memorandum bez výhrad podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Juraj Droba, MBA, MA   Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. 

        predseda        predseda Správnej rady 

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY    ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA 

            KRAJ  

 

 

       


