DOHODA O SPOLUPRÁCI
č.
Zmluvné strany
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
DIČ:
Štatutárny zástupca
Zamestnanec oprávnený rokovať
vo veciach realizácie zmluvy:
Kontakty:

Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Mgr. Dana Kľučárová, PhD., generálna riaditeľka
Mgr. Jana Ferrari
ferrari@uluv.sk

(ďalej aj len „ÚĽUV“)
a
Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava
Sídlo:
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
IČO:
Bankové spojenie:
DIČ:
Zastúpený:
PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ organizácie
Kontakty:
Telefon: +421 2 544 338 51,
Fax: +421 2 544 34 625
E-mail: muop@bratislava.sk
(ďalej aj len „MÚOP“)

Preambula
1. Ústredie ľudovej umeleckej výroby je štátna kultúrna organizácia s odbytovým, dokumentačným
a osvetovým poslaním v oblasti ľudovej umeleckej výroby a umeleckých remesiel. Svoju činnosť
vykonáva na základe zákona SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých
remeslách.
2. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava je organizácia mesta Bratislavy, ktorej náplňou je
výskumná a metodická činnosť kultúrneho dedičstva, kultúrno-osvetová činnosť v oblasti bádania,
poznávania a obnovy pamiatok, ochrana kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy
formou publikácií, článkov, výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.
MÚOP zabezpečuje odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov
v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón, poznávanie, ochranu
a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy a prípravu analýz výskumov,
expertíz a regulatívov hlavného mesta.
Článok 1
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je spolupráca strán pri usporiadaní výstavy študentských prác z cvičení
predmetu Obnova pamiatok (ďalej len „výstava“).
2. Výstava sa uskutoční v dňoch 21. – 28. 04. 2017 vo dvore remesiel ÚĽUV na Obchodnej ulici 64
v Bratislave (ďalej len „dvor remesiel“).
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3. Hlavným organizátorom výstavy je MÚOP. ÚĽUV má postavenie spolupracujúceho subjektu
pri organizovaní výstavy.
Článok 2
Podmienky realizácie spolupráce
1. ÚĽUV umožní MÚOP inštalovať študentské práce s použitím výstavného systému laniek
na pavlači budovy nachádzajúcej sa vo vnútornej časti dvora remesiel.
2. Inštaláciu študentských prác pred začatím výstavy zabezpečí MÚOP dňa 21.04.2017 v čase od
13.00 do 17.00 hodiny. Odinštalovanie študentských prác po skončení výstavy zabezpečí MÚOP
dňa 28.04.2017 v čase od 13.00 do 17.00 hodiny.
3. MÚOP zodpovedá za riadne a bezpečné inštalovanie študentských prác tak, aby bola
zabezpečená ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v dvore remesiel (vrátane
návštevníkov výstavy).
4. MÚOP berie na vedomie, že dvor remesiel je otvorený pre verejnosť v nasledovnom čase:
pondelok až piatok od 7.00 do 21.00 hodiny, sobota od hodiny od 10.00 do 14.00 hodiny.
5. MÚOP je povinný zabezpečiť:
a) ochranu vystavovaných študentských prác pred odcudzením, poškodeným a stratou počas
konania výstavy,
b) príslušný súhlas autorov študentských prác na ich verejné vystavenie v rámci výstavy.
c) v prípade, ak to budú diela, ktoré nie sú odolné voči poveternostným vplyvom (napr. dážď,
sneh, silný nárazový vietor), možno výstavu zrušiť/prerušiť a zabezpečiť zo strany MÚOP
okamžitú deinštaláciu.

6. Obe strany sa zaväzujú pri mediálnej komunikácii zabezpečiť propagáciu výstavy s uvedením
ÚĽUV ako spolupracujúceho subjektu.

Článok 3
Trvanie a platnosť dohody
1. Táto dohoda nadobudne platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami oboch strán. Táto
dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 21. do 28. 04. 2017.
2. Táto dohoda nadobudne účinnosť deň po jej zverejnení obidvomi stranami zákonom stanoveným
spôsobom.
3. Akékoľvek zmeny tejto dohody možno realizovať iba na základe písomnej dohody, potvrdenej
obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá strana obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave

–––––––––––––––––––––––––––
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Mgr. Dana Kľučárová, PhD.
generálna riaditeľka

––––––––––––––––––––––––––––
Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava
PhDr. Ivo Štassel
riaditeľ

2

