
 

 

VYKONÁVACÍ PROTOKOL 

 
K DOHODE O SPOLUPRÁCI 10/2022/03  

MEDZI GALÉRIOU MESTA BRATISLAVY  

A KUNSTHALLE BRATISLAVA 

O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII PROJEKTU „THE GUT“   

 

 

 

Galéria mesta Bratislavy (ďalej len GMB) a Kunsthalle Bratislava (ďalej len 

KHB) (ďalej spoločne ako „zmluvné strany“), spolupracujú na projekte “THE 

GUT”, ktorého autorkami sú umelkyne Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová. 

 

 

Článok 1 

Predmet vykonávacieho protokolu 

 
Uzatvorením tejto zmluvy obidve strany preukazujú svoju slobodnú vôľu 

spolupracovať na príprave a realizácii projektu, čo zahŕňa osadenie a verejnú 

prezentáciu diela Anetty Mony Chisy a Lucie Tkáčovej vo verejnom priestore 

mesta Bratislavy a sprievodný program za účasti autoriek. Príprava a realizácia 

projektu sa bude konať v termíne od 1. 3. 2022 – 31. 8. 2022. 

 

 

Článok 2 

Princípy a formy realizácie 
 

Vzájomná spolupráca na realizácii projektu bude založená na koncepčnej príprave, 

osadení diela a produkčnom zabezpečení verejnej prezentácie diela.  
 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1/ GMB sa zaväzuje: 

- zabezpečiť transport diela z Schillerplatz Chemnitz /Nemecko/ do Bratislavy 

Slovensko;  

- koordinovať komunikáciu medzi správcom diela /Mestské lesy v Bratislave/, 

vlastníkom diela /hl. mesto SR Bratislava/ a autorkami diela; 

- zabezpečiť administratívu projektu do doby vyloženia diela v Bratislave 

/sledovanie čerpania projektového rozpočtu, objednávky, úhrady faktúr/ ; 

- uhradiť priame náklady súvisiace s transportom diela na základe 

objednávok, ktoré prešli schvaľovacím procesom ekonomického oddelenia GMB; 

- zabezpečiť ubytovanie pre autorky diela počas aktivít spojených s osadením 

a verejnou prezentáciou diela; 

- podieľať sa na príprave koncepcie verejnej prezentácie diela /odhalenie diela 

a sprievodný program za účasti autoriek/; 



 

 

- z podieľať sa na propagácii a medializácii projektu /vrátane prípravy tlačovej 

správy/. 

 

2/ KHB sa zaväzuje: 

- zabezpečiť verejnú prezentáciu a finalizáciu diela na mieste osadenia a 

uhradiť priame náklady spojené s finalizáciou diela v sume 3000 Eur;  

- podieľať sa na príprave koncepcie verejnej prezentácie diela /odhalenie diela 

a sprievodný program za účasti autoriek/; 

- podieľať sa na propagácii a medializácii projektu. 

 

 

Článok 4 

Doba trvania a skončenie predmetu vykonávacieho protokolu 

 
1/ Vykonávací protokol sa uzatvára na dobu určitú do riadneho skončenia projektu 

a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán. 

2/ Vykonávací protokol je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán 

alebo výpoveďou s 1 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3/ V prípade závažného porušenia zmluvných záväzkov je ktorákoľvek zmluvná 

strana oprávnená odstúpiť od vykonávacieho protokolu. Odstúpenie je účinné 

dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok 5 

Miesta určené na výkon 

 
1/ Príprava a realizácia projektu THE GUT sa uskutoční na nasledujúcich miestach: 

a) Príprava projektu: 

– Sídlo: Galéria mesta Bratislavy 
– Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava 
– Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. trnovska@gmb.sk 

 
– Sídlo: Kunsthalle Bratislava 
– Námestie SNP 12, Bratislava 
– Kontaktná osoba: Mgr. Jan Amann Kratochvil, riaditeľ     

 

b) Realizácia projektu: 
–  Sídlo: Hájovňa, Starhradská ulici č. 5, Bratislava /správca Mestské lesy v 

Bratislave/ 

 

 

 

2/ Zmluvné strany si priamo oznámia kontaktné údaje miest určených na výkon 

spolupráce. 

mailto:trnovska@gmb.sk


 

 

 

 

 

Článok 6 
Spôsob hradenia nákladov 

 

1/ Náklady spojené s prípravou a transportom diela z Nemecka na Slovensko podľa 

dohody uhradí GMB z vlastných zdrojov, náklady spojené s prípravou a finalizáciou 

diela na mieste osadenia v Bratislave podľa dohody uhradí KHB z vlastných 

zdrojov. 

2/ Zmluvné strany sa zaväzujú k financovaniu projektu v zmysle hospodárnosti 

a efektívneho vynakladania verejných prostriedkov. 

 

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 
 

1/ Počas celej doby trvania spolupráce na základe tejto zmluvy sa každá strana 

zaväzuje poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne 

plnenie tejto spolupráce, jedná sa najmä o riadnu obojstrannú komunikáciu pri 

poskytovaní informácií. 

2/ Obe strany sa zaväzujú, že neposkytnú, ani nezneužijú žiadne informácie, ktoré 

sa dozvedeli počas trvania spolupráce na základe tejto zmluvy. Na tieto informácie 

sa vzťahuje režim utajenia dôverných informácií. 

 

 

Článok 8 

Hodnotenie plnenia dohody 

 

Poverení zástupcovia príslušných orgánov zmluvných strán hodnotia plnenie 

dohody na rokovaniach konaných v súlade s potrebami a na návrh jednej zo 

zmluvných strán. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1/ Tento vykonávací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Tento protokol je povinne 

zverejňovaný a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle GMB. Zverejnenie protokolu sa nepovažuje za porušenie ani za 

ohrozenie tajomstva a informácie označené v tomto protokole ako dôverné 

v zmysle §271 ods.1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. 

2/ Tento vykonávací protokol je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 

každá zmluvná strana prevezme dva rovnopisy. 



 

 

3/ Všetky prípadné zmeny a doplnenia vykonávacieho protokolu budú vyhotovené 

po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov a budú jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 

 

 

V Bratislave  dňa        2022                     V Bratislave  dňa       2022 

 

 

 

   ------------------------------                  ------------------------------- 

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

riaditeľka GMB                                                riaditeľ KHB 


