
                                                                    Vykonávací protokol                                                CRZ/201/2020 

k zmluve o spolupráci číslo 58/2020 

 

Spolupracujúce strany: 

Kultúrne zariadenia Petržalky 

Rovnianková 3, 850 02 Bratislava 

Zastúpený : Ing. Peter Litomerický, poverený riadením KZP 

ICO 179 949 

Bankové spojenie – SK 54 5600 0000 0018 0067 2002 

a 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava 

Zastúpená : doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD. 

IČO: 157 805 

I. 

Preambula  

1. Kultúrne zariadenia Petržalky sú  rozpočtová organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava 

– Petržalka.  

2. Protokol deklaruje spoluprácu medzi Kultúrnymi zariadeniami Petržalka a VŠVU v rozsahu 

stanovenom zmluvou o spolupráci, ktorý uzavrela mestská časť Bratislava Petržalka s VŠVU 

a ktorá je súčasťou tohto protokolu. 

3. Spoločným úsilím zmluvných strán je vytvárať z Petržalky príjemné miesto pre život jej 

obyvateľov ale aj atraktívnu destináciu pre študentov, vedcov, výskumníkov, umelcov, 

podnikateľov a vysokokvalifikovanú pracovnú silu. 

 

II. 

Predmet vykonávacieho protokolu 

 

1. Predmetom tejto dohody je poskytnutie nebytových priestorov v Dome kultúry Lúky, 

Vígľašská 1, Bratislava Petržalka za účelom vytvorenia dočasného interdisciplinárneho 

umeleckého ateliéru - pracoviska pre pedagógov a študentov VŠVU v rámci prípravy 

výstavného projektu Jantárová cesta a jeho sprievodného programu. 

2. Jedná sa o nebytové priestory o rozlohe 29,60 m2 a priľahlý dvor o rozlohe 296 m2 

(bývalá propagačná dielňa). 

III. 

Trvanie vykonávacieho protokolu 

 

1. Táto spolupráca sa uzatvára na dobu určitú a to od 6. marca 2020 do 31. augusta 

2020. 

 

 

 



IV. 

Finančné zabezpečenie projektu 

 

1. VŠVU sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie nebytových priestorov prenájom a alikvotnú 

čiastku za úhradu energií na základe výpočtového listu vo výške 71,02 € mesačne na 

základe vystavenej faktúry. 

2. Kultúrne zariadenia Petržalky sa nebudú finančné podieľať na realizáciu uvedeného 

projektu. 

V. 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. VŠVU a KZP budú spolupracovať v rámci výstavného projektu Jantárová cesta v Petržalke. 

2. Hlavným plánovaným výstupom projektu bude výstava „ site specific“  intervencií vo 

verejnom priestore Petržalskej centrálnej osy, nová Jantárová cesta po vytvorených 

výtvarných dielach a drobnej architektúre pozdĺž Chorvátskeho ramena Dunaja.  

3. Okrem výstavy projekt obohatí mestskú časť o dočasnú pobočku VŠVU – otvorený ateliér pri 

Dome kultúry Lúky, kde budú zúčastnení tvoriť a kde bude tiež ohnisko sprievodného 

kultúrneho programu – kritík, prednášok, diskusií, projekcií a realizačných workshopov. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento vykonávací protokol sa uzatvára v štyroch rovnopisoch a každá strana obdrží po dvoch 

vyhotoveniach 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke Kultúrnych zariadení Petržalky. 

 

 

 

                     V Bratislave: 

Ing. Peter Litomerický     ....................... 

Poverený riadením KZP  

 

                                                                           V Bratislave: 

doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD.                                      ..........................                                 

Rektorka VŠVU v Bratislave 


