
 
Dodatok  č. 1/2014 

k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu 
ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ zo dňa 1. 8. 2013 č. SNM-R-CEMUZ-2013/2422 

 
 
 

uzavretý medzi: 
 

správcom CEMUZ (ďalej len správcom) 
 

Sídlo Slovenské národné múzeum 
Vajanského nábr.č.2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16 

Štatutárny zástupca: PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň, poverený vedením SNM 
Koordinátor projektu 
CEMUZ: 

PhDr. Viera Majchrovičová, vedúca Muzeologického kabinetu 

Kontakt: +421 2 204 69 145; viera.majchrovicova@snm.sk 
IČO 00 164 721 
DIČ 2020603068 
DRČ SK2020603068 
Spôsob registrácie Oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK 

1062/2002-1v znení rozhodnutia MK SR č MK 1792/2002 – 1 
a Rozhodnutia MK SR  č. MK č. MK-299/2004-1 a Rozhodnutia 
MK SR č. MK-3177/2006-110/10 859 v znení Rozhodnutia MK 
SR č. MK 5631/2006/2006-110/21651, Rozhodnutia MK SR č. 
MK-1113/2011-10/3940 

   
 
a 

 
užívateľom katalogizačného modulu ESEZ (ďalej len užívateľom) 
 
Sídlo Trenčianske múzeum v Trenčíne 

Mierové nám. č. 46, P.O.Box 120, 912 50 Trenčín 
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Martinisko, poverený vedením 
Osoba oprávnená konať vo 
veciach zmluvy o 
spolupráci 

Mgr. Miroslav Toman 

Kontakt: 032/7434431-2, miroslav.toman@muztn.tsk.sk 
IČO 34059199 
DIČ 2021452202 
DRČ  
Spôsob registrácie Oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK 

1062/2002-1 v znení rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002-1 
a Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 a Rozhodnutia MK 
SR č. MK-3177/2006-110/10859 v znení Rozhodnutia MK SR č. 
MK-1113/2011-10/3940 

 
 
 



     Čl. I 
 
V súlade so znením Čl. 8, bodu 4 Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného 
katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ  zo dňa 1. 8. 2013                          
č. SNM-R-CEMUZ-2013/2422  (ďalej len Zmluva) sa zmluvné strany dohodli na zmene jej 
znenia nasledovne : 
 

1. V článku  3. Záväzky užívateľa sa v bode 1 Zmluvy dopĺňa písm. j)  a znie: 

j) Dodržiavať pri spracovaní údajov o zbierkových predmetoch a riadenej múzejnej 
terminológie všetky ustanovenia  Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. 
v znení neskorších predpisov.  

 

2. V článku 7. Platnosť zmluvy sa bod 1. Zmluvy mení a znie nasledovne: 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 2 roky, ktorej platnosť začne plynúť dňom jej  
podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť nadobúda prvým 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky.  

 
3.   Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 
 
       

Čl. II 
 
1. Dodatok č. 1./2014  je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia. 
 

2.      Zmluvné strany  súhlasia so zverejnením plného znenia Dodatku č.1/2014   
            v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
3. Dodatok č.1/2014 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami  

 zmluvných strán a účinnosť nadobúda prvým dňom nasledujúcim po jeho zverejnení  
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že tento Dodatok neuzavreli v tiesni ani za  
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 
 

 
   
 
 
Dňa:      ......................................    Dňa:................................... 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––     ––––––––––––––––––––– 
            za užívateľa          za správcu  CEMUZ 



 
 
 
 
 
 


