
Memorandum medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky 

a Ministerstvom kultúry Českej republiky  

o Slovensko-českom konzultačnom výbore pre bábkarstvo ako prvok 

nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva  
 

 

 Pripomínajúc si ideály Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 

prijatého na 32. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v roku 2003 v Paríži, 

ktorého sú Slovenská republika a Česká republika zmluvnými stranami, ako aj jeho 

ustanovenia, najmä čl. 19 ods. 1,  

 

 hlboko si vážiac zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku                                

do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (ďalej len 

„reprezentatívny zoznam") Rozhodnutím 11.COM 10.b.28 Medzivládneho výboru     

pre nehmotné kultúrne dedičstvo na jeho 11. zasadnutí v roku 2016 v Addis-Abebe,  

 

 zdôrazňujúc svoj záujem na zachovaní a rozvoji bábkarstva v oboch krajinách,              

a to v jeho národnej špecifickosti a bohatosti foriem a obsahov,  

 

 považujúc vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií a skúseností za inšpiratívnu 

a obohacujúcu starostlivosť o zachovanie a rozvoj bábkarstva, 

 

 potvrdzujúc si opatrenia, ktoré boli uvedené v nominačnej dokumentácii pre zápis 

Bábkarstva na Slovensku a v Česku do reprezentatívneho zoznamu, ktoré boli 

ministrami kultúry oboch krajín potvrdené ich podpismi dňa 10. 3. 2015 a dňa 24. 3. 

2015,  

 

 vidiac v starostlivosti o zachovanie, prezentáciu a trvale udržateľný rozvoj bábkarstva 

trvalý impulz nielen pre posilnenie spolupráce medzi oboma ministerstvami, medzi 

nimi zriadenými organizáciami, v pôsobnosti ktorých je praktická starostlivosť 

o bábkarstvo, a medzi orgánmi na nižších stupňoch verejnej správy, ale tiež vynikajúci 

a trvalý impulz pre rozvoj spolupráce medzi komunitami občanov v oboch krajinách, 

ktoré sa o bábkarstvo zaujímajú; 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Českej republiky 

(ďalej len „obe ministerstvá“)  

 

1) si prajú pokračovať primerane svojim kompetenciám vo vzájomnej spolupráci                   

pri starostlivosti o bábkarstvo a jeho prezentáciu tak, aby bolo zachované aj pre budúce 

generácie;  

 

2) si uvedomujú potrebu výmeny informácií o pripravovaných bábkarských podujatiach 

v každej z oboch krajín a možnosť organizovania spoločných projektov;  

 

3) hodlajú zriadiť preto na účely uvedené v ods. 2) stály Slovensko-český konzultačný výbor         

pre bábkarstvo ako prvok nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (ďalej len „výbor"), ktorý 

je zložený zo zástupcov vybraných odborných pracovísk zriadených obomi ministerstvami, 

zástupcov nositeľov prvku a prípadne ďalších členov identifikovaných priebežne pre potreby 

odborných konzultácií.  V predsedníctve a organizačnom zaistení práce výboru, konajúcom sa 



podľa potreby, najmenej však raz za rok, sa hodlajú striedať obe krajiny v pravidelných 

ročných intervaloch. Výsledkom rokovania výboru je konsenzus a z jeho rokovaní je 

vyhotovovaná predsedajúcou stranou písomná zápisnica;  
 

4) vyhlasujú, že toto memorandum nezakladá pre žiadneho z účastníkov záväzok 

akýchkoľvek povinných, najmä finančných príspevkov na spoločné projekty prerokované 

výborom; uznávajú však, že by spoločné projekty, ktoré zaujímajú v rovnakej miere obe 

ministerstvá, mohli byť financované z ich dobrovoľných príspevkov, a to podľa ich 

rozpočtových možností; 

 

5) uvedomujú si povinnosť pravidelného periodického sledovania vykonávaného podľa čl. 29 

Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a príslušných rozhodnutí 

Medzivládneho výboru pre nehmotné kultúrne dedičstvo a konštatujú, že  na tieto účely        

sú v oboch krajinách vytvorené mechanizmy a orgány na jeho realizáciu; 

 

6) zdôrazňujú, že posilňovanie odborných kapacít v starostlivosti o prvok Bábkarstva           

na Slovensku a v Česku je stála úloha a že potenciál na výmenu skúseností nie je vyčerpaný; 

v tejto súvislosti obe ministerstvá uvítajú posilňovanie všetkých foriem výmeny 

skúseností  na všetkých úrovniach. Očakávajú, že výbor bude na tieto účely vhodnou 

platformou pre výmenu relevantných informácií a inšpirácií; 

 

7) deklarujú svoju pripravenosť riešiť spoločné otázky spojené so starostlivosťou 

o Bábkarstvo na Slovensku a v Česku, ako aj s jeho postavením v reprezentatívnom zozname, 

vzájomným rokovaním a dohodou oboch účastníkov.  

 

Toto memorandum je vyhotovené v jazyku slovenskom a českom. 

 

 

 

V                        dňa  

 

 

 

 

minister kultúry Slovenskej republiky   minister kultúry Českej republiky 

 

 


