
                                        DOHODA  O SPOLUPRÁCI  

pri realizácii podujatia Hollého pamätník 2021 
 

 

Hlavný organizátor:  Trnavské osvetové stredisko, TTSK 

v zastúpení (meno riaditeľky) : Mgr. Anna Pekárová 

adresa: Mikuláša Schneidera Trnavského 5, 91701 Trnava 

kontakt: 033-5511537 

za podujatie organizačne zodpovedá: Mgr. Daniela Polášová 

kontakt: 033- 5331935 

mail: osveta.tt@zupa-tt.sk  

a 

spoluorganizátor: Západoslovenské múzeum v Trnave 

v zastúpení: PhDr. Martina Bocánová, PhD. 

adresa: Múzejné námestie 3, 91701 Trnava 

tel. 033 – 5512 911 za podujatie organizačne zodpovedá: PaedDr. Simona Jurčová 

kontakt: 033- 5512913 

mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk  

 

                                                                   Čl. 1 

                                                          Predmet dohody 

 

Predmetom tejto dohody je spolupráca na organizovaní podujatia Hollého pamätník 2021, 

ktoré  sa  uskutoční v termínoch 

Hollého pamätník – okresné kolo: 8. - 9. jún 2021 

Hollého pamätník – regionálne kolo: 15. júna 2021 

vždy v čase od 8,00 h do16,00  

 

                                                                  Čl. 2 

                                                     Dohodnuté podmienky 

 

Trnavské osvetové stredisko zabezpečí na vlastné náklady: 

• Oznamy pre súťažiacich na dvere a do priestorov múzea 

• Dozornú službu pre účastníkov podujatia počas jeho trvania 

• Priebeh podujatia, občerstvenie, program 

 

Západoslovenské múzeum v Trnave ako spoluorganizátor poskytne: 

• Priestor na podujatie – koncertnú sálu – 1 stôl s obrusom a 4 stoličky, v hľadisku cca 

100 stoličiek 

• Priestor pre porotu - múzejku 

• Dozornú službu v sprístupnených priestoroch múzea počas trvania podujatia 

• Zapožičanie inventáru na občerstvenie pre účinkujúcich 

• Rozpis inventáru: 1 biely obrus, šálky na kávu a na čaj – po 6 ks, varnú kanvicu  
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                                                                    Čl. 3 

                                                    Iné dohodnuté podmienky 

1. Obidve strany nemajú voči sebe žiadne finančné požiadavky 

2. Západoslovenské múzeum v Trnave povoľuje snímať (fotografovať a filmovať) 

v priestoroch podujatia na archívne a propagačné účely.  

 

                                                                    Čl. 4 

                                                       Záverečné ustanovenie      

 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami. 

2. Doplnky tejto dohody možno vykonať formou dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

3. Dohoda je vyhotovená v dvoch kópiách. 

 

V Trnave, dňa  

 

 

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

Mgr. Anna Pekárová                             PhDr. Martina Bocánová, PhD. 

Trnavské osvetové stredisko                                             ZsM Trnava 

 


