
 

DOHODA O SPOLUPRÁCI 

č. 10/2022/03 

 

1. Účastník dohody:        Galéria mesta Bratislavy 

Sídlo:                             Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava 

IČO:                                  00179752   

DIČ:                                  2020801772        

Zastúpená:                         Mgr. Katarínou Trnovskou, ArtD., riaditeľkou 

Kontakt:                            gmb@gmb.sk  

 

     a 

 

2. Účastník dohody:        Kunsthalle Bratislava 

Sídlo:                                 Námestie SNP 471/12, 811 06 Bratislava 

IČO:                                  52 832 171 

DIČ:                                   2121150163 

Zastúpená:                          Mgr. Jan Amann Kratochvil, riaditeľ     

Kontakt:                             +421 2 20 476 263, info@kunsthallebratislava.sk 

(ďalej tiež „zmluvné strany“) 

 

I. 

Preambula 

1. Dohoda deklaruje spoluprácu medzi Galériou mesta Bratislavy a Kunsthalle 

Bratislava.  

2. Galéria mesta Bratislavy je zbierkotvorná inštitúcia, ktorá systematicky 

zhromažďuje, odborne spracováva, dokumentuje a verejnosti sprístupňuje 

predmety kultúrnej hodnoty z oblasti výtvarného umenia formou výstav, 

stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti.  

3. Kunsthalle Bratislava je štátom financovaná kultúrna inštitúcia. Nemá stálu 

zbierku a zameriava sa na prezentáciu širokého spektra prístupov súčasného 

umenia. 

4. Zmluvné strany sú si vedomé potrebou vzájomnej podpory a účinnej 

spolupráce pri lepšom, efektívnejšom a kvalitnejšom plnení zverených úloh 

a zodpovedností vyplývajúcich z ich zriaďovacích listín. 

5. Zmluvné strany deklarujú snahu prispieť k udržateľnému rozvoju a efektívne 

reagovať na výzvy a príležitosti spojené so spoločenskými, technologickými 

a klimatickými zmenami 21. storočia, ktorým inštitúcie čelia, a ktoré majú 

odraz v poskytovaných verejných službách a poslaní organizácií. 

6. Spoločným úsilím zmluvných strán je vytvárať z Bratislavy kvalitné miesto 

pre život Bratislavčanov*iek, študentov*iek, umelcov*kýň ako aj širokej 

verejnosti a návštevníkov. 

II. 

mailto:gmb@gmb.sk


 

Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri 

všestrannom rozvoji mesta v oblasti umenia, dizajnu, architektúry, 

verejného priestoru a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho 

zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného 

potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. 

 

III. 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú presadzovať spoločné záujmy a vyvíjať úsilie 

vedúce k rozvoju postavenia Bratislavy ako centra spoločenského života, 

udržateľného a inkluzívneho mesta, centra kultúry, vedy, výskumu 

a inovácií európskeho významu, s osobitným zreteľom na ciele Agendy 

2030, Politiky súdržnosti EÚ a medzinárodné dohovory, ku ktorým sa mesto 

zaviazalo. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri tvorbe a realizácii projektov 

zameraných na podporu kultúry, pamäťových aktivít, ako aj výskumu, 

vývoja a inovácií, v oblasti vizuálneho  umenia a architektúry, a na podporu 

aplikácie a prenosu odborných poznatkov do praxe. 

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú po vzájomnej dohode formulovať a vykonávať 

projekty a aktivity vzájomnej spolupráce podľa dohodnutých priorít oboch 

zmluvných strán, a to najmä v oblastiach tvorby výstavných projektov a 

umiestňovania artefaktov do verejného priestoru.  

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať najmä: 

a) v oblasti vzdelávania, výskumu, aplikovaného výskumu, propagácie 

a prezentácie výsledkov spolupráce vo väzbe na výzvy mesta,  

b) pri vypracovávaní expertíz v oblasti vizuálneho umenia a architektúry, 

a) pri využívaní externých zdrojov financovania na národnej a európskej 

úrovni,  

b) pri organizovaní odborných podujatí a odborných diskusií na témy 

súčasnosti. 

 

5. Každá spoločná aktivita bude upravená formou osobitného vykonávacieho 

protokolu k tejto dohode. Bude špecifikovať spolupracujúce strany, oblasť 

spolupráce, témy, ciele, finančné a technické zdroje, ako aj časový 

harmonogram plnenia. V prílohe budú uvedené záväzky zmluvných strán 

a prípadných spolupracujúcich strán, vrátane ich záväzkov v oblasti 

finančného zabezpečenia aktivity (projektu). 

 

 

IV. 



 

Kontaktné údaje 

1. Zmluvné strany poverujú dohľadom nad plnením dohody: 

- Galéria mesta Bratislavy: Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka 

- Kunsthalle Bratislava: Jan Amann Kratochvil, riaditeľ 

 

 

 

V.  

Trvanie zmluvy 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju 

môže písomne vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 

je jednomesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

 

 

VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvíjať úsilie na dosiahnutie účelu tejto dohody. 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o skutočnostiach 

rozhodujúcich pre plnenie tejto dohody a prípadné nezhody budú 
prednostne riešiť rokovaním a vzájomnou dohodou. 

 

 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda dopĺňa a nadväzuje na platné dohody o spolupráci uzatvorené 

medzi zmluvnými partnermi v minulosti. Tam, kde si dohody protirečia, má 

prednosť táto dohoda. 

2. Zmeny a doplnky tejto dohody sú možné len po dohode zmluvných strán 

a vo forme písomného dodatku. 

3. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

dva rovnopisy. 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

organizácie, alebo Hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 47a ods. 1 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení 

s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

 

 



 

V Bratislave  dňa 

 

 

 

Za Galériu mesta Bratislavy:         Za Kunsthalle Bratislava: 

 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.          Mgr. Jan Amann Kratochvil 


