
Zmluva o spolupráci 

uzavretá podľa  § 51  Občianskeho zákonníka o spolupráci 

číslo 07/2017/11 

 

 

Zmluvné strany:  

Galéria mesta Bratislavy 

Sídlo: Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava 

Zastúpený: PhDr. Ivan Jančár 

        Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľna   

      Číslo účtu:  SK3909000000005028001091/0900 

 IČO: 00179752 

 DIČ: 2020801772 

 IČ DPH : Sk2020801772 

 Kontakt: 02-54432603 

 

       Ing. Jan Kukal                                                                                                                                                              

 

I. 

Predmet  zmluvy 

 

1/ Predmetom zmluvy je spolupráca  zmluvných strán spočívajúca v realizácii výstavy  Rudolf 

Krivoš, ktorá sa uskutoční na II. poschodí Mirbachovho paláca, Františkánske nám. 11, Bratislava 

v termíne od 21. septembra  2017 – 8. januára 2018. 

 

   II. 

Záväzky zmluvných strán 

1/ GMB sa zaväzuje: 

1/ Prispieť na výstavu sumou  na nevyhnutné náklady spojené s výstavou vrátane    

     nasledujúcich bodov: 

- Zabezpečiť a financovať dovoz a odvoz diel z galérii v rámci Slovenska, SNG a od súkromných 

zberateľov 

- Zabezpečiť a uhradiť grafické návrhy na všetky tlačové materiály  vydané k výstave 

- Zabezpečiť rozposlanie pozvánok 

- Uhradiť honorár za texty do publikácie na základe – Zmluvy o vytvorení diela č.06/2016/12  

- Zabezpečiť a financovať grafický návrh,  realizáciu a tlač publikácie vydanej k výstave v počte 

1000 ks a financovať výrobu makety a 4 nátlačky knihy R. Krivoš 

- Zabezpečiť a financovať popisky k výstave  

- Zabezpečiť a financovať  korektúru  a preklad textov do AJ do publikácie k výstave   

- Zabezpečiť a financovať tlač  banera na budovu MP 

- Zabezpečiť a uhradiť tlač plagátov Citylightov v počte 60 ks a plagátov QEX v počte 40 ks 

- Zabezpečiť a financovať tlač banerov vo formáte  70x100 cm , 60x80cm a 70x201 cm 

- Zabezpečiť a financovať nakaširovania textov (7ks) a fotografie autora(3 ks) k výstave  formát  

70x140cm   

- Zabezpečiť  prenájom reklamných plôch – citylighty v počte 55 ks 

- Zabezpečiť mediálnu kampáň 

2/ Pridelené finančné prostriedky na výstavu z Fondu na podporu umenia použiť len na uhradenie  

     nákladov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutie dotácie a podporu projektu  

3/ V materiáloch vydaných k tejto výstave umiestniť logá sponzorov zabezpečených Ing. Janom   

    Kukalom 

4/ Zabezpečiť tlačovú konferenciu k výstave na II. poschodí Mirbachovho  paláca dňa 21.9. 2017  

    o 11.00 h  

5/ Poskytnúť priestory na I. poschodí Mirbachovho paláca na slávnostné otvorenie      

     výstavy 6.4. 2016 o 18,00  pre pozvaných hostí 

6/Zabezpečiť vo vlastnej réžii dozor, upratovanie, vykurovanie a osvetlenie priestorov 

7/Zabezpečiť inštaláciu s demontáž výstavy za prítomnosti autora výstavy Jana Kukala 

8/Výber obrazov a koncepcia výstavy: Jan Kukal 

    Odborný poradca za GMB: Ivan Jančár 

9/ Organizačné zabezpečenie: Anna Sopková 



 

 

B/ Ing.  Jan Kukal /autor a manažér výstavy/ sa zaväzuje:  

 

1/Zabezpečí a dohodnete výpožičky diel  od súkromných zberateľov  na výstavu Rudolf Krivoš  

2/V spolupráci s Rudolfom Krivošom  vybrať diela na výstavu cca 80 diel 

3  Koncepčne sa spolupodieľať s  PhDr. Ivanom Jančárom na príprave výstavy a jej realizácii 

4/ Zabezpečiť, financovať  tlač pozvánok 

5/Zabezpečiť a financovať tlač plagátov  70x100 cm , 60x80cm a 70x201 cm 

6/ Zabezpečiť a uhradiť poistenie diel na výstavu 

7/ Zabezpečiť minimálne jedného hlavného  a dvoch ďalších sponzorov, ktorí priamo uhradia    

     mediálnu kampaň k výstave.   

8/ Zúčastniť sa na tlačovej konferencii dňa 21.9. 2017 o 11.00 h   

9/ Zabezpečiť a uhradiť  slávnostné otvorenie  výstavy  pre pozvaných hostí 21.9. 2017 o 18.00h      

    vrátane hudobného programu   a občerstvenia. 

 

III. 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

  

1.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia na  

    webovom sídle GMB.  

2.Zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov. Všetky zmeny  

   a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme.  

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá strana obdrží dva.  

4. Zmluvu na znak súhlasu všetky strany podpisujú.  

 

 

V Bratislave, dňa  11.9.2017  

 

 

 

 

 

................................................    .........................................    

 PhDr. Ivan Jančár         Ing. Jan Kukal 

     riaditeľ GMB         autor a manažér výstavy 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

       
 


