ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. ..../2018
uzavretá podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka
(ďalej tiež ako „Zmluva“) medzi:
1.
Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej - občianske združenie
Sídlo:
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava
IČO:
36070173
DIČ:
2021590384
IBAN: SK3311000000002628748216 vedený v Tatra banke
Zastúpené:
Peter Albert, predseda RZ
(ďalej „RZ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
2.
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Sídlo:
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava
IČO:
307 75 302,
DIČ: 2020814598
IBAN: SK3781800000007000474865 vedený v Štátnej pokladnici
Zastúpené: Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka školy
tel.: 02/59203911 fax: 02/54788339, e-mail: tankonba@tankonba.sk, www.tankonba.sk
(ďalej len „TKEJ“ v príslušnom gramatickom tvare)
za nasledovných podmienok:

Preambula
Táto Zmluva vychádza zo zásady vzájomnej spolupráce obidvoch zmluvných strán, ich korektného
konania a dodržiavania zásad rovnoprávnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri svojom konaní budú
uvedené zásady obojstranne plniť.
RZ, t. j. Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, je občianske
združenie, ktorého cieľom je podporovať rozvoj vzdelávacieho a výchovného procesu v Tanečnom
konzervatóriu Evy Jaczovej.
TKEJ, t. j. Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave, ktorá
vychováva profesionálnych tanečných umelcov v študijnom odbore tanec a v odborných zameraniach
klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec.

Článok 1
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je podporovať rozvoj vzdelávacieho a výchovného procesu v TKEJ,
spolupracovať pri realizácií umeleckých činností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom
v TKEJ a podieľať sa na finančnej podpore umeleckých aktivít školy a na zabezpečení učebných
pomôcok pre umelecké vzdelávanie žiakov školy.

Článok 2
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Za účelom naplnenia predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. 1. ods. 1 tejto Zmluvy sa RZ
zaväzuje:
1.1 finančne podporovať výchovnovzdelávacie aktivity a kultúrne podujatia TKEJ,
1.2 poskytovať materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc žiakom a pedagógom TKEJ,
1.3 finančne sa podieľať na zabezpečení nákupu učebných pomôcok – špičky, cvičky
a tanečná obuv,
1.4 finančne sa podieľať na zabezpečení kostýmov, doplnkov ku kostýmom, rekvizít
a pod.,
1.5 finančne sa podieľať na zabezpečení nahrávok, choreografií a fotodokumentácie pre
koncerty školy a umelecké aktivity školy,
1.6 finančne sa podieľať na zabezpečovaní zahraničných stykov a účinkovaní žiakov
a pedagógov školy doma i v zahraničí (koncerty žiakov školy, medzinárodné tanečné
súťaže v Slovenskej republike a zahraničí, zahraničné stáže, umelecké workshopy,
výmenné pobyty žiakov a pedagógov v spolupráci so zahraničnými baletnými školami,
účasť žiakov a pedagógov školy na koncertoch na Slovensku a v zahraničí) v zmysle
zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (bez vreckového) v znení neskorších
predpisov a Opatrenia MF SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné
sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.
2. TKEJ sa zaväzuje:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

zabezpečiť výber tanečných čísiel na koncerty žiakov školy a umelecké aktivity školy,
zabezpečiť organizáciu koncertov žiakov školy a umeleckých aktivít školy,
zabezpečiť choreografie pre potreby žiakov školy,
pripraviť kostýmy a rekvizity na koncerty a umelecké aktivity školy,
pripraviť nahrávky na koncerty školy a umelecké aktivity školy,
finančne a personálne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v TKEJ počas
neprítomnosti pedagógov školy na vyučovaní z dôvodu ich účasti na umeleckých
aktivitách školy v SR a zahraničí,
2.7 finančne sa podieľať na zabezpečení nákupu učebných pomôcok špecifikovaných v
čl. 2 ods. 1 odsek 1.3 tejto zmluvy,
2.8 používať audiovizuálne záznamy z koncertov školy, umeleckých aktivít školy
a komisionálnych skúšok pre študijné účely školy v zmysle zákona č. 618/2003 o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)),
2.9 zverejniť výber fotografií príp. krátky zostrih videozáznamov z koncertov žiakov školy,
medzinárodných projektov, baletných súťaží, spoločenských a charitatívnych podujatí
organizovaných TKEJ na webovej stránke školy alebo v propagačných materiáloch
školy s informovaným súhlasom zákonných zástupcov žiakov školy,
2.10 zverejniť na svojej internetovej stránke informácie pre rodičov (zákonných zástupcov
žiakov školy), týkajúce sa kontaktnej adresy, čísla účtu RZ pri TKEJ a Zmluvy o
spolupráci RZ pri TKEJ.
3. TKEJ zodpovedá za umeleckú úroveň súťaží, koncertov a verejných vystúpení v Slovenskej
republike a v zahraničí.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli o druhej zmluvnej strane pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy.

Článok 3
Finančné podmienky
1. Riaditeľka školy písomne predloží výboru občianskeho združenia RZ pri TKEJ a jej
predsedovi na schválenie žiadosť o finančnú výpomoc na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a umeleckých aktivít školy.
2. RZ sa bude podieľať na úhrade výdavkov vyplývajúcich z článku 2 ods. 1 po schválení
písomnej žiadosti o finančnú výpomoc predloženú riaditeľkou školy.

Článok 4
Všeobecné nariadenie
1. Z dôvodov ochrany autorských práv je zakázané fotografovanie a realizovanie audiovizuálnych
záznamov počas koncertov a na všetkých verejných produkciách v Slovenskej republike
a v zahraničí.

Článok 5
Doba trvania zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku
Slovenskej republiky.
2. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť, len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
osobitných písomných dokladov.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán. Ruší sa Zmluva o spolupráci č. 1/2016 platná od 01. 07. 2016.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave, dňa 01. 11. 2018

..............................................................
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka školy

V Bratislave, dňa 01. 11. 2018

.............................................................
Rodičovské združenie pri
Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej
Peter Albert, predseda RZ

