
Zmluva 

o spolupráci pri realizácii projektu „Slávnosť krátkeho filmu“, 

uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zmien a doplnkov 

 

Zmluvné strany 

 

1. Disco Sailing o.z. 

Štefánikova 879/7, 81106 Bratislava - Staré Mesto 

IČO: 52000842 

Bankové spojenie: 

IBAN:  

 

 

Štatutárny orgán: Mgr.art. Alexandra Gabrižová, prezidentka občianskeho združenia 

(ďalej len „organizátor“) 

 

a 

 

2. SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV 

Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 

IČO: 891444 

IČ DPH: 2020831439 

Bankové spojenie: 

 

 

Štatutárny orgán: Mgr. Art Peter Dubecký, generálny riaditeľ 

(ďalej len „SFÚ“) 

 

(Disco Sailing a SFÚ  ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

 

DISCO SAILING je občianske združenie založené tromi absolventkami Filmovej a televíznej fakulty 

VŠMU v Bratislave, aktívne pôsobiacimi v oblasti audiovízie. Hlavnými cieľom občianskeho združenia je 

popularizácia, edukácia a distribúcia v rámci krátkometrážnej audiovizuálnej tvorby a to hlavne 

prostredníctvom kľúčového podujatia, organizovaného občianskym združení Disco sailing s názvom 

Slávnosť krátkeho filmu. 

 

Slávnosť krátkeho filmu je medzinárodná iniciatíva, do ktorej sa každoročne zapájajú krajiny z celého 

sveta. Podujatie vzniklo v roku 2011 vo Francúzsku (v origináli Le jour le plus Court) a jeho cieľom je 

propagácia a sprístupnenie krátkometrážnej tvorby širokej verejnosti. 

 

 

SFÚ je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ 

alebo „MK SR“), jediná štátna organizácia v oblasti kinematografie v Slovenskej republike). Jedným z 

jeho poslaní a cieľov je prezentácia slovenskej audiovizuálnej kultúry doma a v zahraničí. 

 



Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je spolupráca pri organizovaní a zabezpečovaní podujatia Slávnosť krátkeho filmu 

(ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v termíne od 17.-18.12.2021 vo viacerých mestách Slovenskej 

republiky. 

 

 

Článok III. 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. SFÚ sa v rámci tejto zmluvnej spolupráce zaväzuje:  

a/ poskytnúť a zabezpečiť bezodplatne priestory v Kinosále K2, v Kine Lumiere, v dňoch 17.-18.12.2021, 

v počte max 3 premietania denne a online stream diskusie. 

b/ poskytnúť finančný vklad do podujatia v sume maximálne do 200,- EUR (slovom: dvesto eur), na 

pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou a propagáciou podujatia,  

c/ zabezpečiť propagáciu podujatia prostredníctvom informačných kanálov SFÚ, konkr.: Film.sk, 

webstránky SFU, a uvádzať všetkých organizátorov a partnerov podujatia na základe záväzných 

podkladov zo strany Organizátora 

d/ zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuskutočnenia podujatia v termíne určenom v článku II.,z 

dôvodu vis major, vrátane prípadu neuskutočnenia podujatia z dôvodu rizika šírenia nebezpečného 

ľudského nákazlivého ochorenia, je možnosť zmeny termínu konania podujatia alebo uskutočniť podujatie 

ONLINE 

 

 

 

2. Organizátor sa v rámci tejto zmluvnej spolupráce zaväzuje: 

a/ komplexne organizačne a finančne zabezpečiť realizáciu podujatia 

b/ zabezpečiť komunikáciu a spoluprácu s ďalšími partnermi projektu, a koordinovať zmluvné plnenie voči 

týmto partnerom, 

c/ prezentovať SFÚ v rámci propagačných materiálov, formou loga a slovného uvedenia, resp. 

poskytnutých vizuálov, prezentovať Film.sk v rámci propagačných materiálov formou loga. 

d/ zabezpečiť propagáciu podujatia a uvádzať SFÚ ako spoluorganizátora podujatia, refakturovať SFÚ a 

časť nákladov vo výške maximálne 200,- EUR, podľa článku III., bod 1b tejto zmluvy. 

e/ zabezpečiť distribúciu filmov zúčastneným kinám a kultúrnym priestorom technicky vybaveným pre 

projekciu filmov. 

f/ komunikáciu s prevádzkovateľmi kín a kultúrnych priestorov technicky vybavených pre projekciu filmov 

ako miest konania sa podujatia  

g/ vyhotoviť propagačné materiály (grafické spracovanie pre tlač a on-line šírenie, tlač) a ich distribúciu 

zapojeným kinám a kultúrnym priestorom 

 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

1. SFÚ a organizátor sa dohodli na nákladoch spojených s vyhotovením a distribúciou propagačných 

materiálov spolu najviac v sume 200EUR (dvesto EUR). Organizátor vystaví SFÚ faktúru, ktorou bude 

refakturovať časť nákladov podľa čl. III bodu 1b  tejto zmluvy a poskytne kópie prvotných dokladov k 

predmetným nákladom. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

http://film.sk/


 

 

2. Sumu podľa čl. III bodu 1b, SFÚ uhradí na účet Organizátora na základe faktúry vystavenej podľa čl. III 

bodu 2d. V prípade omeškania s úhradou faktúry sa SFÚ zaväzuje zaplatiť na účet Organizátora úrok 

z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky, a to za každý deň omeškania.) 

 

3. SFÚ a Disco sailing o.z. si vzájomne vymenia prehľady zverejnených informácií o podujatí, ako aj 

ďalšie relevantné údaje. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30. 06. 2022. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv. 

 

3. Odstúpiť od tejto Zmluvy môžu zmluvné strany po vzájomnej dohode v obzvlášť závažných prípadoch, 

akými sú udalosti vis major, vrátane prípadu rizika šírenia nebezpečného ľudského nákazlivého 

ochorenia. 

 

4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomného dodatku k tejto zmluve s 

riadnym očíslovaním. 

 

5. Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku a v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis. 

 

6. V zmysle  zákona  č.  122/2013  Z.z.  o ochrane  osobných  údajov  v  znení  neskorších  právnych 
predpisov,  zmluvné strany  jeho  podpisom  vyjadrujú  svoj  súhlas  so  spracovaním osobných  údajov,  
uvedených  v záhlaví  tejto zmluvy,  pre  potreby  realizácie  účelu  tejto zmluvy.  Tento  súhlas  platí  
počas  celej  doby  trvania  tejto zmluvy. 
 

 

V Bratislave dňa........... 2021 

 

Za Disco Sailing 

 

 

 

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

Mgr. art. Alexandra Gabrižová 

 

 

Za SFÚ: 

 

 

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

Mgr. Art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ 


