
Zmluva o spolupráci 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka o spolupráci 

07/2018/08 

 

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 
 

Kurátorka: 

Gabriela Smetanová 

  

 

 
I. 

     Predmet zmluvy 

  
1. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom usporiadaní výstavy s názvom  

Štipendium Radislava Matuštíka, ktorá sa uskutoční v priestoroch Galérie mesta Bratislavy 

na 3. poschodí v Mirbachovom paláci v termíne od 10. júla – 30. septembra 2018 

Kurátorka: Gabriela Smetanová 

Vernisáž sa uskutoční dňa 10. 7. 2018 o 18.00 h.  

Inštalácia výstavy bude prebiehať od 15.6. – 10.7. 2018 

Trvanie výstavy do 30. 9. 2018. 

 

II. 

Záväzky zmluvných strán 

2. GMB sa zaväzuje: 

a. Zmluvné strany sa v súvislosti s realizáciou výstavy špecifikovanej v čl. I. tejto 

zmluvy dohodli na nasledovnom plnení: 

i. Zabezpečiť výstavný priestor od 10. 7. 2018 – 30. 9. 2018 na III. 

poschodí Mirbachovho paláca /vrátane  inštalácie a demontáže 

výstavy/. 

ii. Zabezpečiť a uhradiť dovoz a odvoz diel v rámci Bratislavy 

iii. Zabezpečiť a uhradiť poistenie diel 

iv. Zabezpečiť a uhradiť texty k výstavám na informačné tabule  

v. Zabezpečiť a uhradiť popisky k výstave v Sj a Aj 

vi. Zabezpečiť a uhradiť tlač plagátov A1 v počte 6 ks 

vii. Zabezpečiť a uhradiť tlač textu k výstave na kapa dosku  

viii. Zabezpečiť a uhradiť tlač bannera na fasádu MP /105 x 405 cm/ 

a plagátov /5ks/ 

ix. Zabezpečiť propagáciu o výstave v médiách /manažér GMB, 

pr@gmb.sk/ 

mailto:pr@gmb.sk/


x. Zabezpečiť vo vlastnej réžii dozor, upratovanie, vykurovanie a 

osvetlenie výstavných priestorov  

xi. Zabezpečiť inštaláciu a demontáž výstav pod vedením kurátora výstavy 

xii. Organizačné zabezpečenie: Michaela Slobodová 

xiii. Týždňový pobyt na Central St. Martins v Londýne 

 

 

3. Kurátori výstavy sa zaväzuje: 

a. Pripraviť koncepciu výstavy  

b. Zabezpečiť a uhradiť grafické práce k materiálom vydaných k výstave 

c. Zabezpečiť a uhradiť občerstvenie na vernisáži 

d. Zabezpečiť prítomnosť kurátora pri inštalácii výstavy, ktorý bude inštalovanie 

koncepčne viesť 

 
 

 

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                            V Bratislave, dňa 4. 6. 2018 

  

 

 

 

 

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

Galéria mesta Bratislavy                

PhDr. Ivan Jančár                                                              kurátorka výstavy 


