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NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Miestna rada   

po prerokovaní materiálu 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu     

 

schváliť návrh zmluvy o spolupráci pri správe kabinetu pomalosti                 
 

 

 

 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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Príloha č. 1 uznesenia 

 
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI SPRÁVE KABINETU POMALOSTI 

 
 
medzi: 
 
Partner:   Nadácia Cvernovka 
sídlo:     Račianska 78, 831 02 Bratislava – Nové Mesto 
IČO:     50 063 421 
DIČ:     212 026 5741 
IČ DPH:    SK 212 026 5741 
Bankové spojenie:   … 
IBAN:     … 
Štatutárny orgán:  Ing. Branislav Čavoj, správca nadácie 
registrovaný MV SR pod č.: 203/Na-2002/1125 
 
a 
 
Prevádzkovateľ:  Knižnica Bratislava - Nové Mesto 
Sídlo:    Pionierska 12, 831 02 Bratislava 
IČO:    00 226 866 
DIČ:    2020 879 168 
Bankové spojenie:  ... 
IBAN:    ... 
Štatutárny orgán:  Mgr. Jana Sedláčková, riaditeľka 
 
 

Preambula 
 
1. Partner je nadáciou založenou podľa zák. č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v zn. n. p.. V zmysle Nad-

ačnej listiny patrí medzi činnosti partnera tvorba kultúrnych, spoločenských a voľnočasových 
programov, iniciovanie komunitných prvkov, podpora iniciatív, vzdelávacích a osvetových aktivít 
zameraných na rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku, zvyšovanie kvality života v meste a 
zvyšovanie povedomia verejnosti o kultúrnych hodnotách a dedičstve Slovenska.  

 
2. Prevádzkovateľ je rozpočtovou organizáciou podľa § 21 a nasl. zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočto-

vých pravidlách verejnej správy v zn. n. p., ktorú zriadilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto Zriaďovacou listinou zo dňa 10.10.2000. V zmysle Zriaďovacej listiny je 
prevádzkovateľ verejnou knižnicou podľa § 9 zák. č. 126/2015 Z.z. o knižniciach v zn. n. p. 

 
3. Partner vytvoril a riadi činnosť Kreatívneho centra Nová Cvernovka. V rámci neho partner vyčle-

nil priestor pre Kabinet pomalosti, ktorý je spojením knižnice, literárneho klubu a školy pomalého 
čítania. 

 
4. Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 27/26 zo dňa 

11.9.2018 zriaďovateľ prevádzkovateľa rozhodol o zaradení Kabinetu pomalosti do siete praco-
vísk prevádzkovateľa podľa § 18 písm. d) zák. č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v zn. n. p. Partner a 
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prevádzkovateľ majú v úmysle upraviť touto zmluvou ich vzájomné vzťahy ako aj ich vzťahy voči 
tretím osobám v súvislosti so správou Kabinetu pomalosti. 

 
I. 

Postavenie Kabinetu pomalosti 
 
1. Kabinet pomalosti je pobočkou prevádzkovateľa. Kabinet pomalosti nie je právnickou osobou a 

nemá právnu subjektivitu.  
 
2. Voči všetkým tretím osobám (najmä vypožičiavateľom kníh, účastníkom podujatí a dodávateľom 

plnení) Kabinet pomalosti koná a vystupuje ako “Knižnica Bratislava - Nové Mesto, pobočka Ka-
binet pomalosti, Račianska 78, 831 02 Bratislava”. 

 
3. Činnosť Kabinetu pomalosti sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom Knižnice Bratislava - 

Nové Mesto (ďalej len KBNM). 
 

II. 
Priestory 

 
1. Kabinet pomalosti je umiestnený v nebytových priestoroch č. … o výmere … m2 a č. … o výmere 

… m2 (ďalej spolu ako “priestory Kabinetu pomalosti”), nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom po-
dlaží budovy Kreatívneho centra Nová Cvernovka na Račianskej 78 v Bratislave, ktorú má partner 
v dlhodobom nájme. 

 
2. Partner umožní prevádzkovateľovi využívať priestory Kabinetu pomalosti na účel prevádzkovania 

Kabinetu pomalosti po celú dobu trvania účinnosti tejto zmluvy bez nároku na podnájomné. 
 
3. Výdavky Kabinetu pomalosti na energie a služby spojené s prevádzkou Kabinetu pomalosti znáša 

partner. 
 
4. Partner sa zaväzuje prevádzkovateľovi vytvoriť také podmienky, aby prevádzkovateľ mohol bez 

obmedzení plniť svoje poslanie v rámci Kabinetu pomalosti a v súlade so svojim Knižničným a 
výpožičným poriadkom. 

 
III. 

Personál 
 
1. Obsluhu a služby Kabinetu pomalosti zabezpečí prevádzkovateľ jedným zamestnancom na 6 ho-

dinový pracovný úväzok na vlastné náklady. 
 
2. Zamestnancom podľa bodu 1 bude Viktor Suchý, ktorý je tvorcom knižného fondu a pôvodcom 

myšlienky Kabinetu pomalosti, za podmienky, že Viktor Suchý o to požiada. 
 
 
 
 
 

IV. 
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Knižný fond 
 
1. Knižný fond pozostávajúci z viac ako 3 000 zväzkov kníh - výber klasickej i súčasnej, domácej i 

prekladovej beletrie, poézie, esejí, detskej literatúry, filozofie, odborné publikácie z oblasti jazy-
kovedy, literárnej vedy, umenovedy a monografie umelcov - vytvorený ako súkromná zbierka 
Viktorom Suchým (ďalej “knižný fond”) bude po celú dobu účinnosti tejto zmluvy k dispozícii 
návštevníkom Kabinetu pomalosti výhradne na účely prezenčných výpožičiek. Výnimky povoľuje 
majiteľ knižného fondu, Viktor Suchý na svoju zodpovednosť.  

 
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné straty alebo poškodenia knižného fondu. 
 
3. Pracovník pobočky je povinný viesť evidenciu  prezenčných výpožičiek, návštevnosti a ostatných 

štatistických ukazovateľov požadovaných Ministerstvom kultúry SR pre potreby štatistických vý-
kazov KULT. Evidencia  bude vykonávaná manuálnym spôsobom, na predpísaných tlačivách, kto-
ré dodá prevádzkovateľ. 

 
4. Štatistické evidencie, knihu dochádzky a ostatné podklady podľa potrieb a požiadaviek KBNM, 

odovzdá prevádzkovateľovi vždy ku koncu kalendárneho mesiaca na Útvar ekonomicko-
technických činností KBNM, Pionierska 12. 

 
 

V. 
Technické zabezpečenie 

 
1. Prevádzkovateľ po dobu trvania tejto zmluvy zabezpečí pre Kabinet pomalosti materiálno-

technické pomôcky potrebné na prevádzku Kabinetu pomalosti – spotrebný materiál na evidenciu 
výpožičiek a návštevnosti a realizáciu kultúrnych aktivít. 

 
   

VI. 
Financovanie 

 
1. V prípade, ak partner získa na účely projektu Kabinetu pomalosti grant, dotáciu, alebo inú formu 

podpory z verejných alebo súkromných financií, stane sa každá vec, právo či iná hodnota, ktorá 
bude za takto obdržané prostriedky zakúpená, majetkom partnera. 

 
2. V prípade, ak takýto grant, dotáciu, alebo inú formu podpory získa na účely projektu Kabinetu 

pomalosti z verejných alebo súkromných financií prevádzkovateľ, stane sa každá vec, právo či iná 
hodnota, ktorá bude za takto obdržané prostriedky zakúpená, majetkom prevádzkovateľa a ďal-
šie užívanie takto zadováženej veci po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy, bude predme-
tom osobitého (samostatného) rozhodnutia  prevádzkovateľa. 

 
3. Partner je oprávnený k čerpaniu grantových programov s výnimkou podprogramu akvizícia. 

  
 
 
 

VII. 



6 
 

Trvanie zmluvy 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania nájomného vzťahu partnera k budove na Račianskej 78 v 

Bratislave, s prenajímateľom Bratislavský samosprávny kraj. Uvedený nájom je aktuálne dojedna-
ný na dobu do 31.7.2041, avšak táto zmluva zanikne rovnako v prípade, ak sa nájom z akéhokoľ-
vek dôvodu skončí skôr. 

 
2. Túto zmluvu môže ktorákoľvek strana ukončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uve-

denia dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť v prvý deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 

 
3. Túto zmluvu môže ktorákoľvek strana ukončiť odstúpením z dôvodu závažného porušenia zmluvy 

druhou stranou, s účinnosťou odstúpenia v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni doručenia 
odstúpenia druhej strane. Odstúpiť od zmluvy možno iba v štrnásťdňovej lehote odkedy sa odstu-
pujúca strana dozvedela o skutočnosti, ktorá zakladá dôvod na odstúpenie, alebo odkedy sa to pri 
náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. 

 
 

VIII. 
Komunikácia a doručovanie 

 
1. Partner ustanovuje pracovníka, ktorý je na jeho strane zodpovedný za všetky veci týkajúce sa 

fungovania Kabinetu pomalosti: 
i. Meno a priezvisko:  

ii. Telefónne číslo:  
iii. E-mailová adresa:  

 
2. Prevádzkovateľ ustanovuje pracovníka, ktorý je na jeho strane zodpovedný za všetky veci tý-

kajúce sa fungovania Kabinetu pomalosti: 
i. Meno a priezvisko: Mgr. Jana Sedláčková 

ii. Telefónne číslo: +421 2 442 539 85 
iii. E-mailová adresa: riaditel@kbnm.sk 

 
Pre komunikáciu strán platí, že ohľadne bežnej prevádzky Kabinetu pomalosti komunikujú za 
strany ich pracovníci uvedení v tomto článku a na komunikáciu môžu využívať elektronickú 
formu: e-mail. Vo veciach trvania zmluvného vzťahu a jeho podstatných zmien komunikujú za 
strany ich štatutárne orgány uvedené v článku I, pričom ich komunikácia si vyžaduje listinnú 
formu doporučenej zásielky. V pochybnostiach platí, že ide o vec trvania zmluvného vzťahu. 
 

3. Pre doručovanie platí, že správa zaslaná e-mailom na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo 
preukázateľne oznámenú druhej strane sa považuje za doručenú v najbližší pracovný deň na-
sledujúci po dni, kedy bola odoslaná, a to aj vtedy, ak k jej doručeniu nedošlo, pokiaľ sa ne-
preukáže, že došlo k doručeniu skôr. 

4. Pre doručovanie platí, že správa zaslaná v listinnej forme ako poštová zásielka na adresu uve-
denú v tejto zmluve sa považuje za doručenú na tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy 
bola odoslaná, a to aj vtedy, ak k jej doručeniu nedošlo, pokiaľ sa nepreukáže, že došlo k do-
ručeniu skôr. 
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IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania a účinnosť dňom nasledu-
júci po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 
zn. n. p.. 

 
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, pričom partner obdrží dva (2) rovnopi-

sy tejto zmluvy a prevádzkovateľ obdrží štyri (4) rovnopisy tejto zmluvy.  
 
3. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočniť jedine listinne, formou číslovaného dodatku. 

 
4. Vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom 

v zn. n. p., zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p., 
zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn. n. p., zák. č. 126/2015 
Z. z. o knižniciach v zn. n. p. a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európ-
skej únie. 

 
5. Strany uzatvárajú túto zmluvu slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
Bratislava, ………………….    Bratislava, ………………….. 
 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
       Nadácia Cvernovka              Knižnica Bratislava - Nové Mesto 
Ing. Branislav Čavoj, správca    Mgr. Jana Sedláčková, riaditeľka 
                nadácie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 

Uznesením č. 27/26 zo dňa 11.09.2018 bola Knižnica Bratislava – Nové Mesto (rozpočtová organizá-

cia MČ) rozšírená o novú pobočku – Kabinet pomalosti, ktorý je spojením knižnice, literárneho klubu 

a školy pomalého čítania. Pôvodne bol tento druh knižnice zriadený Nadáciou Cvernovka ako súčasť 

verejných funkcií centra. Prostredníctvom prednášok, seminárov, diskusií a webovej platformy, ktorý 

vytvára predpoklady pre zmysluplné, nie účelovo zamerané formy analýzy a interpretácie nielen lite-

rárnych textov. 

 

Základ knižnice tvorí knižný fond vytvorený Viktorom Suchým v priebehu viac ako dvadsiatich ro-

kov. Zbierka, takmer 3-tisíc zväzkov kníh, predstavuje výber klasickej i súčasnej, domácej i preklado-

vej beletrie, poézie, kníh esejí, detskej literatúry a filozofie, odborné publikácie z oblasti jazykovedy, 

literárnej vedy, umenovedy a monografie umelcov. 

 

Do roku 2005 mala Knižnica Bratislava -Nové Mesto na Račianskej ulici zriadenú pobočku poskytu-

júcu knižnično-informačné služby pre túto lokalitu Nového Mesta. V roku 2005 bola pôvodná poboč-

ka Knižnice BNM na Račianskej ulici zrušená, najbližšie dostupná pobočka knižnice pre obyvateľov 

lokality Račianska sa aktuálne nachádza na Kutuzovovej, v minimalistických priestoroch, neumožňu-

júcich kultúrno-vzdelávacie podujatia väčšieho rozsahu. Zaradením Knižnice Cvernovka do siete pra-

covísk Knižnice Bratislava - Nové Mesto sa rozšírili možnosti poskytovania knižnično-informačných 

služieb pre obyvateľov Račianskej ulice a lokality Biely kríž, žiakov a študentov z blízkych základ-

ných a stredných škôl, u ktorých netradičné aktivity a priestory Knižnice Cvernovka môžu pomôcť 

zvyšovať záujem o čítanie a čitateľskú gramotnosť. 

 

Knižnica Bratislava- Nové Mesto pripojí knižnicu Nadácie Cvernovka na centrálny server Knižnice 

BNM, spracuje a sprístupní fond Knižnice Cvernovka cez on-line katalógy tak, aby bol prístupný pre 

verejnosť, zrealizuje prepojenie čitateľských databáz, čím bude možné začať v Knižnici Cvernovka 

realizovať aj absenčné výpožičky. Obsluhu a služby Knižnice v Cvernovke zabezpečí Knižnica BNM 

jedným zamestnancom.   


