
 ZMLUVA O SPOLUPÁCI 
uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka 

 
                         

Asociácia slovenských filmových klubov 
So sídlom: Brnianska 33, 811 04 Bratislava 
zastúpená  štatutárnym zástupcom Petrom Ducárom 
IČO: 30812976 
DIČ:  SK2020809873 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:  

a 
Slovenský filmový ústav 
So sídlom Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 
Zastúpený generálnym riaditeľom Petrom Dubeckým 
IČO: 00891444 
DIČ: 2020831439 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 700070641/8180 

 
 
uzatvárajú zmluvu v tomto znení 
 

I. PREDMET ZMLUVY 
 

Slovenský filmový ústav a Asociácia slovenských filmových klubov sa touto zmluvou  
zaväzujú k spolupráci pri príprave a realizácii podujatia – 15. ročník česko-slovenskej 
filmologickej konferencie „Film a kultúrna pamäť“, ktorá sa koná na Krpáčove v čase od 
10. Do 13. októbra 2013. Predmetnom spolupráce je podpora umeleckej a vedeckej reflexie 
o archívnych zbierkach Slovenského filmového ústavu a jeho činnosti vôbec pri príležitosti 
70. výročia vzniku Československého filmového ústavu a 50. výročia Slovenského filmového 
ústavu.  
       

 

II. ZÁVÄZKY ZMLUVÝCH STRÁN 
 
 ASFK zaväzuje k nasledovným plneniam: 

1) ako hlavný organizátor 15. česko-slovenskej filmologickej konferencie „Film 
a kultúrna pamäť“ zabezpečí komplexnú prípravu a realizáciu podujatia, úzko 
spolupracovať pri  predmetnom projekte so Slovenským filmovým ústavom,  

 
2) uvádzať logo  Slovenského filmového ústavu na propagačných materiáloch; 

printových, elektronických, pri propagácii podujatia  šíriť informáciu o tom, že sa 
podujatie realizuje v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.  

 
3) Spolupracovať s SFÚ pri následnom vydaní zborníka z konferencie a poskytnúť 

v ňom min. 1 stranu pre propagáciu činností a edičných titulov SFÚ  
 

4) ASFK na zabezpečenie konferencie predloží žiadosť do Audiovizuálneho fondu 
najneskôr do 11.6.2013. 

 
 
 
  



SFÚ zaväzuje k nasledovným plneniam: 
 
 

1) úzko spolupracovať s Asociáciou slovenských filmových klubov  pri 
zabezpečení dopravy filmových materiálov, participovať na  distribúcii 
propagačných materiálov 
 

2) poskytnúť bezodplatne zo svojich zbierkových fondov audiovizuálne diela, ktoré 
budú premietané v rámci konferencie.   
 

3) poskytnúť technickú kontrolu 35 mm filmových kópií 
 

4) uviesť logo a informáciu o spolupráci s Asociáciou slovenských filmových 
klubov v Bratislave  na propagačných materiáloch projektu a informáciách pre 
médiá, 

 
5) vložiť do spoločného projektu  čiastku v sume  minimálne 500 € včítane DPH.    

Finančné zúčtovanie medzi ASFK a SFÚ nastane   najneskôr do 16.12.2013.  
 

6) spolupracovať pri následnej distribúcii zborníka z konferencie a realizovať 
predaj prostredníctvom predajne Klapka.sk a svojej distribučnej siete formou 
komisionálneho predaja, detaily tejto spolupráce budú riešené dotatkom k tejto 
zmluve.  

 
 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014. 
2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

dve vyhotovenia.  
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúcim dňom po dni 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
4. Akákoľvek zmena zmluvy je možná jedine s písomným súhlasom oboch zmluvných strán. 
5. Obidve strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a že sú s jej obsahom 

dôkladne oboznámené, na dôkaz čoho ju podpisujú. 
 
V Bratislave dňa  3.06.2013 
 

 
 
–––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––––––– 
Peter   D u c á r      Peter  D u b e c k ý  
štatutárny zástupca ASFK   generálny riaditeľ SFÚ 


