
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

uzatvorené medzi 

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republ iky 

Sídlo: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37 

V zastúpení: Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

(ďalej len „MZVaEZ SR“) 

a 

Názov: Ústav pamäti národa 

Sídlo: Námestie slobody 6, 817 83 Bratislava 15 

V zastúpení: Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN 

(ďalej len „ÚPN“) 



Obe vyššie uvedené strany Memoranda o spolupráci (ďalej len „Memorandum“) na základe 
spoločného priania rozvíjať spoluprácu v oblasti plnenia cieľov zahraničnej politiky 
Slovenskej republiky a zahraničných aktivít ÚPN sa dohodli takto: 

Č L Á N O K I 

Predmet memoranda 

1) Predmetom Memoranda je vyjadrenie obojstrannej ochoty k bližšej vzájomnej spolupráci, 
osobitne v otázkach zahraničných aktivít ÚPN, a spolupráce na plnení cieľov zahraničnej 
politiky a medzinárodnej spolupráce v oblasti komunikácie so zahraničnými Slovákmi 
a starostlivosti o nich. 

2) MZVaEZ SR vyjadruje svoju ochotu spolupracovať s ÚPN pri realizácii zahraničných 
aktivít ÚPN, pri zahraničných návštevách na území Slovenskej republiky, alebo cestách 
predstaviteľov ÚPN do zahraničia. 

3) ÚPN bude konať svoje zahraničné aktivity a realizovať úlohy v oblasti medzinárodnej 
spolupráce v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenskej republiky, s cieľom 
šíriť dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí a podporovať budovanie dobrých 
vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a jednotlivými štátmi sveta. 

4) MZVaEZ SR bude v záujme presadzovania jednotnej zahraničnej politiky 
a medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky poskytovať ÚPN potrebnú súčinnosť pri 
zahraničných aktivitách ÚPN na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničí. 

5) MZVaEZ SR ako depozitář a garant plnenia medzinárodných zmlúv, ktoré Slovenská 
republika uzatvorila s Českou republikou ohľadom delimitácie archívnych dokumentov, 
bude poskytovať potrebnú súčinnosť k tomu, aby zostávajúce dokumenty slovenskej 
proveniencie, ktorých pôvodcom bola ŠtB v bývalej SSR boli delimitované na Slovensko. 

6) MZVaEZ SR po vzájomnej dohode s ÚPN prejavuje ochotu poskytovať prostredníctvom 
zastupiteľských úradov prípadnú diplomatickú pomoc pri oficiálnych aktivitách ÚPN 
v zahraničí v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj právnym 
poriadkom jednotlivých štátov sveta. 

Č L Á N O K II 

Záverečné ustanovenia 

1) Vzťahy neupravené Memorandom sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2) Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3) Memorandum možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode strán formou 
osobitných písomných dodatkov. 

4) Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú stranu. 



5) Memorandum zaniká písomnou dohodou strán alebo písomnou výpoveďou bez uvedenia 
dôvodu doručenou na adresu sídla druhej strany. Výpovedná lehota je jednomesačná 
a začína plynúť nasledujúcim dňom preukázateľného písomného doručenia výpovede 
druhej strane. 

6) Strany vyhlasujú, že si toto Memorandum prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

7) Memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon 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. 

V Bratislave 14.10.2014 

MZVaEZ SR: Miroslav Lajčák (podpísané) 
ÚPN: Ondrej Krajňák (podpísané) 


