
 

                                                  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  č. AF3-47/2022 

uzatvorená podľa ust. §269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany    

Múzeum mesta Bratislava 

Sídlo:     Radničná 1, 815 18  Bratislava  

Zastúpený:    Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 

 

Zamestnanec oprávnený  

konať vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. art. Magdaléna Kuchtová, ArtD. 

Bank. spojenie:     

Č. účtu:      

IČO:     00179 744 

DIČ:      Sk2020801761 

Kontakty:     

(ďalej len MMB) 

 

 

 Nadácia Gedíd Aigyptos     

Sídlo: Hradištná 5293/23, 84107 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Simona Hudecová, správkyňa nadácie 

Bank. spojenie:     

Č. účtu:                                                     

IČO:                                                         35591064  

Právna forma:      nadácia 

Kontaktná osoba:   Veronika Verešová 

Kontakty:     

(ďalej len Nadácia Gedíd Aigyptos)  

 

 

Preambula  

• Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a  

zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 

mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 

skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov 

vzniknúť. 

• Múzeum Mesta Bratislavy je zamerané svojou činnosťou na dokumentovanie a prezentovanie 

dejín mesta  Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta 

prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, 

vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. 

Zameranie múzea prezentujú i jednotlivé expozície, mnohé z nich umiestnené v architektonicky 

cenných, pamiatkovo chránených objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre 

návštevníkov 9 stálych expozícií, ktoré sú situované  predovšetkým v historickom centre 

starého mesta, mimo  neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum 

Antická Gerulata v Rusovciach.  

• Nadácia Gedíd Aigyptos vznikla za účelom všestrannej podpory rozvoja slovenskej egyptológie 

a nubiológie. Zameriava na podporu troch hlavných oblastí: 1. Slovenský archeologický, 

egyptologický a nubiologický výskum v Egypte, Sudáne a na Slovensku; 2. Budovanie 

odbornej egyptologickej knižnice; 3. Prezentácie a odborné prednášky pre slovenskú verejnosť. 

.  



• Zmluvné strany spoločne vyhlasujú svoj záujem spoločne prispievať k šíreniu a rozvoju znalostí 

v oblastí histórie.  

• Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 

uzavrieť Zmluvu v nasledovnom znení. 

 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a poviností zmluvných strán na príprave, 

realizácii a prezentácii, ako i o podmienkach spolupráce na realizácii Bratislavského cyklu 

egyptologyckých prednášok: Výpravy do starovekého Egypta 2022, ktorý sa bude konať 

v priestore Starej Radnice, vo Faustovej sieni. 

 

1.2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy navzájom spolupracovať 

za účelom naplnenia predmetu podľa bodu 1 a 2 tohto článku za podmienok dohodnutých v 

tejto Zmluve. 

 

1.3.  Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy, do ktorých 

vstúpi vo vzťahu k iným fyzickým, či právnickým osobám, pokiaľ v tejto Zmluve nie je 

dohodnuté inak. 

 

1.4. Záväzky a právne vzťahy, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom dotýkali druhej strany musia 

byť druhou stranou písomne odsúhlasené. 

 

Článok II 

Doba plnenia 

 

2.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Táto doba začína plynúť dňom nadobudnutia jej 

účinnosti a trvá do 30.6.2022 

 

2.2. Zmluvný vzťah sa bude realizovať na spoločných podujatiach v dňoch: 18.3., 1.4., 22.4., 6.5., 

20.5., 3.6.,  a 24.6.2022 v čase od 17.00 do 20.00. 

 

 

Článok III 

Záväzky a práva zmluvných strán 

 

3.1.  Záväzky a práva Nadácia Gedíd Aigyptos:  

- Nadácia Gedíd Aigyptos sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu podujatia v termínoch, uvedených 

v bode 2.2, článku II. tejto Zmluvy 

- Nadácia Gedíd Aigyptos preberá v plnej miere zodpovednosť za dodržiavanie platných 

protiepidemiologických opatrení v súvislosti s obmedzovaním šírenia vírusu COVID 19, vydaných 

Úradom verejného zdravotníctva, prípadne zriaďovateľom MMB. 

 

3.2.  Záväzky a práva MMB: 

-     poskytnúť priestor Faustovej siene v Starej Radnici, 

- zabezpečiť propagáciu podujatia prostredníctvom proramovníka MMB a zdieľaní podujatí na 

sociálnych sieťach, 

-     zabezpečiť technické vybavenie: projektor, počítač, diaľkové ovládanie, mikrofón, 

-     zabezpečiť personálne obsadenie pokladne a asistenta pre obsluhu Faustovej siene,  

-     zabezpečiť predaj lístkov na podujatie priamo na pokladni v Starej radnici. 

 

 

 



Článok IV 

Ukončenie Zmluvy, Zmluvná pokuta 

 

4.1 Túto Zmluvu je možné ukončiť: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán,  

 

 

Článok V 

Platobné a finančné podmienky 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej výške vstupného na podujatia: 

základné vstupné –   3 EURÁ. 

 

5.2. Z celkového výnosu zo vstupného obdrží Múzeum mesta Bratislavy v prípade konania 

podujatí jednu polovicu z obdržaného vstupného. 

 

5.3. Z celkového výnosu zo vstupného obdrží Nadácia Gedíd Aigyptos v prípade konania podujatí 

druhú polovicu z obdržaného vstupného. 

 

5.4. MMB odvedie financie na účet Nadácia Gedíd Aigyptos uvedený v záhlaví zmluvy na 

základe faktúry vystavenej Nadáciou Gedíd Aigyptos pre MMB do 14 dní po uskutočnení 

poslednej plánovanej prednášky. Ako podklad faktúry bude slúžiť prehľad o predaných 

vstupenkách z pokladničného systému MMB. 

 

5.5. V prípade neuskutočnenia podujatia sa platba nebude realizovať. 

  

5.6. Nadácia Gedíd Aigyptos vyberá v objekte Starej Radnice ďalšie poplatky len so súhlasom 

MMB. 

 

 

Článok VI 

 Záverečné ustanovenia 

 

6.1.  Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných dodatkov 

podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

6.2.   Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia kogentnými ustanoveniami zákona 

513/1991 Z.z. v platnom znení Obchodného zákonníka a ustanoveniami tejto zmluvy. Na právne 

vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve riešené inak, sa vzťahujú príslušné dispozitívne ustanovenia 

Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov SR. 

 

6.3.   Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto 

zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich 

zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

6.4.   Táto zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch s platnosťou originálu s tým, že každá 

zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

 

6.5.   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MMB. 

  



 

 

V Bratislave dňa:       V Bratislave dňa:  

 

 

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

Mgr. Zuzana Palicová,                  Ing. Simona Hudecová,  

poverená vedením MMB                       správkyňa nadácie 

 

 

 

 

 

 


