
Dohoda o vzájomnej spolupráci 
 
 
 
 

medzi 
 
 

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 
 

 
 
 
a 
 

Múzeum polície Slovenskej republiky 
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Účastníci dohody: 
 

Múzeum polície Slovenskej republiky  
Gunduličova 2, 812 72 Bratislava  
Zastúpená: PhDr. Zuzana Slameňová, riaditeľka  
(ďalej aj „Múzeum“) 

a 
 

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) (občianske 
združenie) 
Kuzmányho 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto 
IČO: 42043514 
Zastúpená: JUDr. Hristo Gluškov, prezident  
(ďalej aj „APVV“) 
 

Čl. I. 
Predmet dohody 

 
 Táto Dohoda o vzájomnej spolupráci (ďalej len „dohoda“) upravuje vzájomnú 
spoluprácu medzi  Múzeom polície Slovenskej republiky a Asociáciou policajtov vo výslužbe 
(VETERN POLICE SLOVAKIA) v oblastiach svojich činností a zmluvné strany sa dohodli, 
že pri rešpektovaní svojho postavenia, úloh a záujmov chcú realizovať spoluprácu na 
princípoch rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti, uznávajú obojstrannú prospešnosť 
vzájomnej spolupráce a budú voliť také formy spolupráce, ktoré vytvoria optimálne 
podmienky pre napĺňanie cieľov činností obidvoch zmluvných strán. 
 

Čl. II. 
Oblasti a formy spolupráce 

 
 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich oblastiach a formách spolupráce: 
 
a) v oblasti dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na 

území Slovenska prispievaním zbierkových  predmetov do zbierkových fondov  
získavaných od  členov APVV, 

b) v oblasti preventívnej činnosti koordinovaním a vzájomným informovaním o vzdelávacích 
podujatiach organizovaných  pre detí, mládež a seniorov,  

c) poskytovaním možnosti kolektívnych prehliadok múzea pre členov  APVV  
d) v expozícii múzea poskytnúť informácie aj o existencii a činnosti APVV, 
e) spolupráca pri riešení ďalších otázok, ktoré sa dotýkajú predmetu tejto dohody, alebo ktoré 

si vyžiada jej praktické uskutočňovanie. Ich konkrétna podoba bude realizovaná v podobe 
jej doplnkov. 

 
Čl. III. 

 Záverečné ustanovenia 
 
a) Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa riadia ustanoveniami všeobecne 

platných právnych predpisov a interných normatívnych aktov. 
b) Komunikáciu zmluvných strán bude zo strany Múzea zabezpečovať riaditeľka a zo strany 

APVV prezident. 
c) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.  
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d) Každá zo strán môže dohodu kedykoľvek vypovedať písomnou formou bez udania 
dôvodu, alebo mimoriadnou dohodou obojstranne akceptovanou. Výpovedná lehota je 
trojmesačná. Výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede, alebo po oznámení o ukončení dohody druhej zmluvnej strane. 

e) Obsah dohody možno meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a byť 
akceptované účastníkmi obidvoch zmluvných strán. Sporné otázky týkajúce sa výkladu 
alebo uplatnenia dohody budú zmluvné strany vzájomne konzultovať. 

f) Vyhodnotenie spolupráce na základe tejto dohody sa uskutoční raz ročne na spoločnom 
rokovaní poverených zástupcov zmluvných strán. 

 
 Čl. IV. 

 Osobitné ustanovenia 
 
a) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť po schválení orgánmi APVV. 
b) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Múzeum a jeden pre APVV.

   
                        
 
                      05. 09. 2017                                                                   15. 08. 2017 
V Bratislave .......................                                            V Košiciach........................... 
 
 
Za Múzeum polície Slovenskej republiky                       Za Asociáciu policajtov vo výslužbe 
                                                                                         (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 
 
   PhDr. Zuzana Slameňová, v.r.                             JUDr. Hristo Gluškov, v.r. 
          riaditeľka                                   prezident                                                                 
   

 


	Záverečné ustanovenia
	Čl. IV.
	Osobitné ustanovenia

