ZMLUVA O VYKONANÍ PREDNÁŠOK, KONZULTÁCIÍ
a ORGANIZÁCIE v rámci
Letnej školy filmového jazyka (LŠFJ) FTF VŠMU 2019 č. 0332/FTF/2019
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Článok 1
Zmluvné strany
1.1.

a
1.2.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Sídlo: Svoradova 2/A, 811 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: doc. Mária Heinzová, ArtD.
V zastúpení: prof. Darina Smržová, dekan fakulty
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IČO: 00397431
DIČ:
IČ DPH
(ďalej len “fakulta")
Meno a priezvisko:
prof. Zuzana Gindl - Tatárová
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Štátna príslušnosť:
Číslo účtu vo forme IBAN:
(ďalej len „pedagóg")

Článok 2
Predmet zmluvy a povinnosti zmluvných strán
2.1.

2.2.

Predmetom zmluvy je odplatná spolupráca fakulty a pedagóga pri realizácii výučbového bloku
formou prednášok resp. pri poskytnutí odborných konzultácií ako i samotnej organizácii v
rámci Letnej školy filmového jazyka FTF VŠMU 2019:
„Privítanie-úvod, Dramaturgická analýza hraného filmu, ukončenie LŠFJ“.
Pedagóg sa zaväzuje, že v rámci spolupráce uvedenej v bode 2.1, v zmysle § 51 ods.2 Zákona
o vysokých školách v platnom znení, osobne poskytne pre študentov fakulty vzdelávaciu
činnosť pozostávajúcu z prednášok v počte o celkovom rozsahu 4 hodiny, v tom
organizačné a konzultačné služby o celkovom rozsahu 2 hodiny.

3.1. Fakulta sa zaväzuje, že v rámci spolupráce uvedenej v bode 2.1, zabezpečí pedagógovi učebne s
požadovaným vybavením a určí časový harmonogram jednotlivých seminárov a zaplatí mu v zmysle
článku 3 dohodnutú odmenu.

Článok 3
Finančné ohodnotenie
3.1.

Za vykonanie predmetu diela podľa článku 1 prináleží pedagógovi odmena vo výške
EUR 100,- brutto (slovom: jednosto)

3.2.

Odmena je splatná k najbližšiemu výplatnému termínu po vykonaní prednášky.
Článok 4
Doba platnosti zmluvy

4.1.

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.7. 2019 do 12.7. 2019.
Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1.

Platnosť tejto zmluvy zaniká splnením všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich pre
zmluvné strany alebo v termíne na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodnú.

5.2.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len prostredníctvom
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5.3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom zverejnenia v CRZ.

5.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave dňa: 27.6.2019

prof. Darina Smržová
dekan FTF VŠMU

prof. Ľudovít Labík, ArtD.
organizátor LSFJ 2019

prof. Zuzana Gindl-Tatárová
prednášajúci LSFJ 2019

