
 

 

 

 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

 

Uzavreté medzi stranami: 

 

 

Prešovský samosprávny kraj 

Košická arcidiecéza 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 

Biskupstvo Spišské Podhradie 

 

 

 

 

 

 

Spišská Kapitula 
17. 5. 2018 

  



 

 

 

 

Memorandum o spolupráci 

(ďalej len „Memorandum“) 

 

Uzavreté medzi nasledovnými stranami: 

 

Prešovský samosprávny kraj 

(ďalej len PSK) 

so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
v zastúpení: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:  37870475 
 

Košická arcidiecéza 

(ďalej len „Košická arcidiecéza“) 

so sídlom: Hlavná 28, 041 83 Košice 
v zastúpení: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita 
IČO:  00179094 
 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 

(ďalej len „Prešovská archieparchia“) 
 
so sídlom: Hlavná 1, P. O. Box 135, 081 35 Prešov 
v zastúpení: Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., prešovský arcibiskup metropolita 
IČO:  00179205 
 

Biskupstvo Spišské Podhradie 

(ďalej len „Spišská diecéza“) 

so sídlom: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 
v zastúpení: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup 
IČO:  00179124 
 

(ďalej len „strany“)



 

 

Preambula 

Odvolávajúc sa na úspešnú spoluprácu Prešovského samosprávneho kraja a vybraných farností 
rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi a iných partnerov pri realizácii projektu s názvom 
„Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)“, deklarujeme ďalšie možnosti rozvoja vzájomného 
partnerstva s dôrazom na duchovné a kultúrne obohatenie všetkých zúčastnených strán. 

Predmet Memoranda 

Zúčastnené strany sa dohodli na uzavretí tohto Memoranda za účelom spolupráce v oblasti 
rozvoja, prehlbovania a ochrany duchovného, kultúrneho a národného dedičstva, a to hlavne 
v oblasti sociálnej a charitatívnej služby, podpory školstva, mládeže, cestovného ruchu, 
prezentácie duchovných hodnôt a šírenia dobrého mena zúčastnených strán.  

Realizácia spolupráce 

Toto Memorandum je založené na rovnoprávnom partnerstve medzi zúčastnenými stranami. 
Spolupráca bude usmerňovaná v rámci slušnosti a vzájomnej dôvery. Zúčastnené strany sa 
zaväzujú, že vytvoria také úsilie, aby ich partnerstvo bolo úspešné. Memorandum má napomôcť 
rozvoju, prehlbovaniu a ochrane duchovného, kultúrneho a národného dedičstva, ako aj 
sociálnej a charitatívnej službe, podpore školstva a mládeže, podpore cestovného ruchu, 
prezentácie duchovných hodnôt a šíreniu dobrého mena zúčastnených strán. 

S ohľadom na vôľu zúčastnených strán podporovať, zhodnocovať a napomáhať rozvoju 
vzájomných vzťahov, sa strany zaväzujú: 

1. určiť kontaktnú osobu na vzájomnú komunikáciu, 
2. spoločne vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj prospešnej, efektívnej a intenzívnej 

spolupráce v oblasti náboženského a pútnického cestovného ruchu,  
3. v rámci svojich možností aktívne spolupracovať pri realizácii konkrétnych úloh a aktivít 

súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami spolupráce pri zachovaní všeobecne 
záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení, 

4. vzájomne komunikovať pri vytváraní priaznivých podmienok pre bezproblémové 
plnenie úloh súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami spolupráce pri zachovaní 
všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení, 

5. pomáhať v rámci svojich možností pri logistickom zabezpečení konkrétnych aktivít 
a podujatí súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami spolupráce, 

6. poskytovať v rámci svojich možností prostriedky technického a logistického charakteru 
pre plnenie úloh a aktivít súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami spolupráce za 
predpokladu, že účel, na ktorý budú použité, nebude mať za úlohu finančný zisk, 

7. využiť skúsenosti a aktívne si poskytovať pomoc a podporu pri aktivitách súvisiacich 
s vyššie uvedenými oblasťami. 

 

 



 

 

Ustanovenia 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2. Vzťahy neupravené týmto Memorandom sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  
3. Toto Memorandum môže byť zmenené alebo dopĺňané len vo forme písomných 

dodatkov podpísaných všetkými zúčastnenými stranami.  
4. Každá strana znáša sama všetky svoje náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím 

tohto Memoranda.  
5. Každá zo strán sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré 

jej boli poskytnuté a/alebo sprístupnené pri plnení tohto Memoranda a zabezpečiť ich 
pred zneužitím neoprávnenou osobou alebo prezradením tretej osobe. Dôvernou 
informáciou je informácia, ktorú za takúto výslovne označí jeden z účastníkov.  

6. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. 
7. Toto Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.  
8. Zúčastnené strany vyhlasujú, že si toto Memorandum prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali. 

 

V Spišskej Kapitule, dňa 17. 5. 2018 

 

V mene Prešovského  
samosprávneho kraja 
 
 
 
               v. r.  

 
PaedDr. Milan Majerský, PhD., 
predseda 
 
 
V mene  Košickej arcidiecézy 
 
 
 
               v. r.  
 
Mons. Bernard Bober,  
košický arcibiskup metropolita 
 

V mene Gréckokatolíckeho 
arcibiskupstva Prešov 
 
 
 
               v. r.  
 
Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., 
prešovský arcibiskup metropolita 
 
 
V mene Spišskej diecézy 
 
 
 
               v. r.  
 
Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD.,  
spišský diecézny biskup 


