
ZMLUVA O  SPOLUPRÁCI 

uzatvorená v zmysle §269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v zmysle neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 

 

Zmluvná strana 1: 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

FAKULTA ARCHITEKTÚRY 
Námestie slobody č. 19 

812 45 Bratislava  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906 

SWIFT: SPSRSKBAXXX 

IČO: 00397687 

DIČ: 20845255 

IČ pre DPH: SK2020845255 

Zastúpený: Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka 

     Zodpovedný: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. 

 

Zmluvná strana 2: 

Organizácia:   Istro production, s.r.o. 

Adresa:            Vajnorská 1, 831 04  Bratislava 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN: SK28 0200 0000 0030 5817 9553 

IČO: 46 796 339 

DIČ: 2023589788 

IČ pre DPH: SK023589788 

Zastúpený: Mgr. art. Pavol Hudák 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán súvisiaca s realizáciou vedecko - výskumných 

a umeleckých aktivít - Research by design určených na podporu výskumu  využitia dizajnérskej kresby, 

ako technológie nezávislého umeleckého bádania v dizajnérskom procese pri hľadaní nového vizuálneho 

dizajnérskeho jazyka, novej identity diela a prostredníctvom využitia nových technologických postupov 

a materiálov.  

 

Výsledky výskumu sa po sérii návrhov dizajnérskych skíc a technologickom spracovaní, overia a následne 

zverejnia v podobe realizovaného umeleckého objektu, ktorý poslúži ako ocenenie, pri príležitosti 

vyhlásenia výsledkov odbornej ankety Auto roka v Slovenskej Republike v roku 2016 a 2017.       

 

zodp. riešiteľ: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.  

Výskum a dizajn – Mgr. art. Martin Baláž,  ArtD. 

Technologický výskumu – Mgr. art. Radovan Pekník 

 

Článok 2 

Finančné krytie 

 

Istro Production poskytne zhotoviteľovi finančné krytie na podporu vedecko – výskumných a umeleckých 

aktivít v sume 1000 Euro (slovom  tisíc Eur) a to v dvoch splátkach, 500 Euro v roku 2016 a 500 euro 

v roku 2017 na horeuvedený účet Zmluvnej strany 1. 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Finančné prostriedky sa podpisom tejto zmluvy Fakulta architektúry zaväzuje použiť v súlade s touto 

zmluvou. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že používateľovi vzniká právo transparentnej kontroly, ako bola poskytnutá 

finančná čiastka použitá. 

3.3. Používateľ sa zaväzuje toto dielo uvádzať vždy s menom inštitúcie a autora zhotoviteľa. 



3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet vedecko-výskumných aktivít  bude používateľovi odovzdaný 

formou prevodu finančných prostriedkov na účet obdarovaného IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 

1906, a to do 15 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.05.2017. 

4.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

4.3. V ďalšom sa vzťah založený touto zmluvou riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4.4. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je možné uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom  

       oboch zmluvných strán. 

4.5. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch  

       exemplároch. 

 

 

V Bratislave dňa: 16. februára 2016   V Bratislave, dňa: 16. februára 2016 

 

Za Istro production, s.r.o.     Za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave 

       Fakultu architektúry 

 

 

 

    Mgr. art. Pavol Hudák     doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

konateľ Istro production, s.r.o                                         dekanka  


