
ZMLUVA  č. 01/2019 

o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu pre 

výkonných umelcov uzavretá podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 
 

medzi: 

 
                         

Výkonný umelec:   Prof. Milan Sladek 

Narodený:                

Bydlisko    :                

Číslo účtu:                
                              

                                  

            

/ďalej výkonný umelec/ 

     a 

 

 

Považská galéria umenia v Žiline  

                                  So sídlom      : Štefánikova 2, 010 01 Žilina 

                                  Zastúpená    : Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ galérie   

          IČO      : 36145190 

/ďalej galéria/ 

 

Výkonný umelec sa zaväzuje v rámci vernisáže stálej expozície  venovanej k 100.výročiu 

narodenia Vincenta Hložníka vykonať umelecké vystúpenie na tému Apokalypsa a iné práce 

podľa pokynov riaditeľa.  

Za odohraté verejné predstavenie  má výkonný umelec nárok na odmenu vo výške :  

1975,30 €  (jedentisícdeväťstosedemdesiatpäť eur a tridsať centov), z čoho bude zrazená 

a odvedená zrážková daň vo výške 375,30 €. 

Odmena výkonnému umelcovi vo výške 1600 € bude vyplatená v hotovosti a  je splatná  po 

podaní výkonu.  

 

Výkonný umelec berie na vedomie, že pôvodným nositeľom práva spoločné dielo použiť, 

vrátane majetkových práv k spoločnému dielu je Považská galéria umenia v Žiline. 

Výkonný umelec sa zaväzuje pri vystúpení podať kvalitný, sústredený umelecký výkon pri 

dodržaní súladu s režijnou koncepciou podujatia.  

Rozsah a spôsob vykonávania diela  s tým spojeného umeleckého výkonu sa upravuje 

nasledovne: 

 

1. Umelecké hosťovanie uskutoční hosťujúci umelec v budove Považskej galérie 

umenia v Žiline. 

2. Ak bude treba umelecké výkony pre dohodnuté umelecké hosťovanie novo 

naštudovať – preskúšať, zaväzuje sa hosťujúci umelec dokončiť naštudovanie v 

termíne stanovenom povereným pracovníkom galérie. 

3. Umelec sa zaväzuje,  že v rámci pokynov povereného pracovníka galérie sa zúčastní 

skúšok a predstavení ,a že jeho výkon pri tomto hosťovaní bude mať maximálnu 

umeleckú úroveň. 

4. Súčasne sa umelec zaväzuje, že pri dohodnutom účinkovaní sa podriadi  podujatiu 

a pokynom povereného pracovníka galérie. 

5. Umelec prichádza na predstavenie hodinu pred začiatkom predstavenia. 

Výnimočne po predchádzajúcom dovolení a pre dôvodnú príčinu, najneskôr 

pätnásť minút pred predstavením a svoj príchod ihneď oznámi riaditeľovi galérie. 

6. V prípade nedodržania stanoveného času uvedeného v bode 6. môže riaditeľ PGU 

udeliť umelcovi za oneskorený príchod pokutu do výšky 100% dohodnutého 

honoráru. 



7. V prípade nepredvídaných okolností zabraňujúcich mu dodržanie  ustanovení tejto 

zmluvy (nemoc, živelná pohroma a iné vážne dôvody) je povinný okamžite oznámiť 

tieto skutočnosti galérii (poverenému pracovníkovi). 

     

    

           
           

 

 

Iné dojednania : nie 

 

      

 

Zmluva sa uzatvára na deň  22.10.2019 od 17,00 hod.  

 

 

Výkonný umelec udeľuje Považskej galérii umenia  súhlas na použitie jeho umeleckého 

výkonu nasledujúcimi spôsobmi: 

- na zaznamenanie  akýmkoľvek spôsobom 

- na vyhotovenie rozmnožením  v akejkoľvek ich forme a ich následné verejné alebo   

  neverejné rozširovanie  spôsobmi dohodnutými v tejto zmluve  

 

Účastníci tejto zmluvy svojim podpisom  potvrdzujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v  

tejto zmluve. 

 

 

 

V Žiline dňa : 16.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

       …..................................          ........................................... 

        výkonný umelec              Mgr. Milan Mazúr  

        riaditeľ Považskej galérie umenia  

      v Žiline 

 

 

 

 

 


