
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII VÝSTAVY  
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 
Medzi: 
 
Organizácia:  Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 
V zastúpení:                 Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka školy  
sídlo:   Gorazdova 20, 811 04 Bratislava 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:                                     SK37 8180 0000 0070 0047 4865  
IČO:   30775302 
DIČ:   2020814598 
Kontakty:  e-mail: tankonba@tankonba.sk 
    
 (ďalej len „TK Evy Jaczovej“) 
 
a 
 
Organizácia:  Divadelný ústav  

V zastúpení:  Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka DÚ 

sídlo:   Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK 3481800000007000071011 

IČO:    00164 691 

DIČ:   2020829921 

Kontakty:   e-mail: maria.karolova@theatre.sk 

    

 (ďalej len „DÚ“) 

 
 

I 
Predmet zmluvy 

 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii výstavy Divadelného 

ústavu Alica Pastorová - Flachová v priestoroch TK Evy Jaczovej. 
 

1.2  TK Evy Jaczovej a DÚ sa dohodli na spolupráci pri realizácii výstavy Alica Pastorová – Flachová. 
 
1.3 Zmluvné  strany budú mať v rámci tejto spolupráce postavenie spoluorganizátorov výstavy. 
 

 
II 

Realizácia výstavy 
 

2.1  Alica Pastorová - Flachová – 19. 3. 2019 – 31. 5. 2019 
 

 
III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

3.1 DÚ sa zaväzuje realizovať na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady: 
- dohliadať na celkovú koordináciu výstavy, 



- zabezpečiť výber vystavovaných artefaktov   
- zabezpečiť dovoz výstavných prvkov (predmetov) v koordinácii s TK Evy Jaczovej na miesto inštalácie, 
- zabezpečiť a realizovať inštaláciu výstavy v určených priestoroch, 
- zabezpečiť demontáž výstavy a odvoz výstavných prvkov (predmetov) v dohodnutých termínoch, 
- zabezpečiť propagáciu výstavy v spolupráci s TK Evy Jaczovej na svojej webovej stránke, 
- výstavu inštalovať v určených priestoroch tak, aby na nich nevznikla škoda, 

určiť zodpovednú osobu za organizáciu a koordinačné činnosti za stranu DÚ:   p. Mária Karoľová, 
kontakt: 0905 605 909, maria.karolova@theatre.sk  

             - informovať o výstave na svojej stránke a sociálnych médiách ako o spoločnom projekte vo  
  všetkých výstupoch; 

 
 

 
3.2 TK Evy Jaczovej sa zaväzuje realizovať na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady: 

- dohliadať na celkovú koordináciu výstavy, 
-       zabezpečiť priestory pre realizáciu výstavy, uvedenú v tejto zmluve, 
- umožniť povereným pracovníkom DÚ vstup do priestorov TK Evy Jaczovej podľa dohodnutých 

termínov za účelom prípravy, inštalácie a demontáže  výstavy, 
- sprostredkovať a zabezpečiť pomocný personál,  
- schválenie výstavných titulov a harmonogram výstavy v súčinnosti s DÚ, 
- určiť zodpovednú osobu za organizáciu a koordinačné činnosti za stranu TK Evy Jaczovej 
- informovať o výstave na svojej stránke a sociálnych médiách ako o spoločnom projekte. 

 
3.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že výstava je určená návštevníkom a študentom TK Evy Jaczovej, preto sa 

  na výstavách nevyberá žiadne osobitné vstupné. 
 

IV 
Finančné podmienky 

 
4.1   Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná spolupráca v zmysle predmetu Zmluvy, definovanom v čl.  

I tejto Zmluvy pri realizácii výstavy, definovaných v čl. II tejto Zmluvy, bude prebiehať bezodplatne. 
Zmluvné strany majú postavenie spoluorganizátorov výstavy. 

4.2   Zmluvné strany sa dohodli, a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že plnenia a povinnosti podľa čl. III  
tejto Zmluvy budú poskytovať strany na svoje vlastné náklady, a žiadna zo zmluvných strán nebude žiadať 
od druhej strany akékoľvek finančné plnenie za predmetné plnenia si povinnosti podľa čl. III tejto Zmluvy 
od druhej zmluvnej strany. 
 

V 
Ďalšie dojednania 

 
5.1.     Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri plnení tejto zmluvy. 
5.2.     Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,  a to odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami do 

31.5.2019 
5.3.     Zmluvu  môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez určenia dôvodu s výpovednou lehotou, 

ktorá začína plynúť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade vypovedania Zmluvy sú 
strany povinné si bezodkladne od doručenia výpovede vysporiadať vzájomné záväzky vzniknuté na 
základe tejto Zmluvy. 

5.4.      Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za svoje povinnosti 
uvedené v čl. III tejto Zmluvy, ako aj za škodu, ktorá tým vznikne samostatne. 

 
 

VI 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sa uskutočnia po vzájomnej dohode formou písomných,  
číslovaných  a oboma stranami podpísaných dodatkov. 



6.2. V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú príslušné ustanovenia tejto zmluvy 
uvedené do súladu s platným právnym predpisom formou dodatku. 

6.3. Zmluva  je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých jednu dostane zmluvná strana DÚ a zmluvná 
strana TK Evy Jaczovej si ponechá jedno vyhotovenie. 

6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, vážne 
a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. 

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť uzatvoriť túto Zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim 
právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú,  že sa 
oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

6.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). 

 
 
 
V Bratislave, dňa 19. 3. 2019               V Bratislave, dňa 19. 3. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ..................................................... 
Mgr. art. Katarína Zacharová                    Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. 
riaditeľka školy      riaditeľka Divadelného ústavu 

 

 

 


