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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII 
uzatvorená medzi: 

 

článok I. 

Zmluvné strany 

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

so sídlom:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

zastúpený:  Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva 

                                    Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

IČO:    42 259 088 

DIČ:    2023399455 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:               

Registrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby SR, č. registrácie : 28351/2011/SCR 

a 16789/2012/SCR 

 
 (ďalej len  ako „partner“ alebo „BTB“) 

a 

 

Víno a umění, z.s. 

so sídlom:   Na poříci 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika  

zastúpený:  Bc. Jaroslava Malíková, riaditeľka  

IČO:    22 760 997  

Bankové spojenie:  

BIC:                             

IBAN bank. účtu:        

Spolok je zapísaný v Spolkovém restríku, vedenom Mestským súcom v Prahe, oddiel L, 

vložka 23754 

(ďalej len ako „organizátor“) 

    

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka nasledovnú zmluvu : 

 

článok II. 

Preambula 

 

Organizátor spolok Víno a umění vznikol v roku 2011 s cieľom podporovať regionálny 

cestovný ruch, propagovať kultúru, malé  a stredné podniky z oblasti vinárstva  a s cieľom 

vytvárať medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry, gastronómie a cestovného ruchu. Spolok 

Víno a umění organizuje podujatie „Česko-slovenský festival" v Prahe, ktorý sa bude konať 

v dňoch  8. a 9. septembra 2018 v Prahe (ďalej len ako „podujatie“) pri príležitosti 100. výročia 

Československa. Pôjde o spoločnú oslavu 100. výročia vzniku Československa. Cieľom 

podujatia je predstaviť tradície, kultúru, remeslá a výrobky z Bratislavy i celého Slovenska ako 

aj z Českej republiky. Hlavnú časť programu tvoria hudobné a kultúrne vystúpenia, prezentácia 

Bratislavy, Prahy i regiónov ČR a SR na Staromestskom námestí. Súbežne budú prebiehať 

prezentácie Bratislavy, Bratislavského regiónu v Betlehemskej kaplnke a Prahy a regiónov 

z ČR v Karolínume. Na organizácii podujatia sa za slovenskú stranu budú  podieľať mesto 
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Bratislava, BTB, zahraničné zastúpenie MDV SR v Prahe, Slovenský inštitút MZV SR. 

Podujatie sa organizuje pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Partner - Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) je právnickou osobou založenou 

podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať 

z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.  

V zmysle § 29 Zákona č. 91/2010 Z.z. poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

oblastným organizáciám nenárokovateľnú dotáciu na realizáciu aktivít na podporu rozvoja 

cestovného ruchu v destinácii. Podujatie „Česko-slovenský festival" má pre destináciu 

reputačný charakter, jej účelom je zabezpečiť prezentáciu Bratislavy v centre hlavného mesta 

ČR a prilákať do Bratislavy domácich obyvateľov i návštevníkov z ostatných regiónov ČR ako  

aj zahraničných turistov. Zámerom je aj upriamiť pozornosť na históriu spoločného štátu našich 

dvoch bratských národov a vyzdvihnúť vzájomnosť Čechov a Slovákov a osláviť 25. výročie 

vzniku Bratislavy ako hlavného mesta. Podujatie je unikátnou príležitosťou na posilnenie 

sympatií medzi Slovákmi a Čechmi a mladej generácii dať povedomie o výnimočnosti a 

význame týchto vzťahov nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu  je partnerom podujatia s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

Vzhľadom na zámer zabezpečiť propagáciu Bratislavy sa spolok Víno a umění ako organizátor 

podujatia a Bratislavská organizácia cestovného ruchu ako partner podujatia dohodli na 

nasledovnej spolupráci: 

článok III. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca organizátora a partnera týkajúca sa podujatia, 

realizovaná za účelom prezentácie partnera a propagácie destinácie v pôsobnosti partnera t.j. 

mesta Bratislava, v rámci podujatia.  

 

 

článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

A. Organizátor sa v rámci spolupráce zaväzuje: 

 

1. a)  komplexne zabezpečiť organizáciu podujatia, vrátane zabezpečenia programu, 

medializácie, propagácie a technického zabezpečenia;  

b)  zorganizovať podujatie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

splniť všetky povinnosti voči príslušným orgánom verejnej správy a ostatným 

partnerom podujatia; 

c)  zabezpečiť úhradu všetkých nákladov na organizáciu podujatia okrem nákladov na 

činnosti, ktoré sa podľa tejto zmluvy zaväzuje uhradiť partner; 

 

2.   a) umiestniť logo partnera na webe  podujatia www.ceskoslovenskyfestival.cz ako 

partnera podujatia, preklik na www.visitbratislava.com ako aj  logo  Ministerstva 

dopravy a výstavby SR Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad!; 

 b) zúčastniť sa prezentácie podujatia na tlačovej konferencii organizovanej 

organizátorom dňa 23. 8. 2018 v Slovenskom inštitúte  v Prahe;  

 c)  zabezpečiť vizibilitu partnera počas celého podujatia; 

http://www.ceskoslovenskyfestival.cz/
http://www.cecon2017.org/
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3. a) bezodplatne poskytnúť počas podujatia partnerovi stánok na Staromestskom námestí 

v Prahe na prezentáciu Bratislavy a bratislavského regiónu za účelom propagácie 

Bratislavy a jej okolia (poskytovanie informácii o Bratislave a okolí, brožúry, 

reklamné predmety, pozvánka do hlavného mesta a na hokejové MS 2019); 

 b) bezodplatne poskytnúť počas podujatia partnerovi priestory Betlehemskej kaplnky 

(Lapidárium a zázemí skládající se ze Svatováclavského sálu a vstupní haly se šatnou 

a WC pro veřejnost, vrátane nádvoria,) na účely prezentácie Bratislavy 

a  bratislavského regiónu - výstava fotografií Bratislava 1918-100-2018 (dvojice 

fotografií - fotka z obdobia prvej republiky v kontraste s fotkou súčasnej podoby 

dominanty hlavného mesta SR), vínna ulička, výrobcovia piva, stánky s tradičnými 

gastro špecialitami, Salón premien a pod.; 

c) odplatne poskytnúť počas podujatia partnerovi prenájom 3 stánkov podľa článku V. 

tejto zmluvy.  

 

4. a)  preukázať partnerovi splnenie povinností v zmysle ustanovenia bodu 1. tohto článku      

      zmluvy, a to na požiadanie partnera;  

b) preukázať BTB splnenie jednotlivých povinností v zmysle ustanovenia bodov 2. a 3. 

tohto článku, a to najneskôr do 40 dní po ukončení podujatia, a to  

- tlačovinami z mediálnej a propagačnej kampane podujatia, 

- fotodokumentáciou z mediálnej a propagačnej kampane týkajúcej sa 

prezentácie podujatia, 

- dokumentáciou (print screens) z aktivít na internete v zmysle tohto článku 

zmluvy, 

- fotodokumentáciou z priebehu podujatia, 

- odovzdávacími protokolmi.   

c) dodať partnerovi monitoring propagácie partnera a fotodokumentáciu z podujatia 

v minimálnom rozsahu 20 ks v elektronickej podobe na e-mail: 

csibreiova@visitbratislava.com najneskôr do 17. 9. 2018 v primeranej technickej a 

umeleckej kvalite použiteľnej pre prezentáciu a propagáciu  partnera, jeho aktivít a 

destinácie Bratislava. Organizátor potvrdzuje, že je výlučným nositeľom autorských 

práv k predmetnej fotodokumentácii a partnerovi jej dodaním udeľuje bezodplatnú 

nevýhradnú licenciu na jej použitie. Udelená licencia je bez vecného, časového a 

územného obmedzenia, nemožno ju vypovedať. Partner je oprávnený udeliť tretej 

osobe sublicenciu a to aj bez súhlasu organizátora. 

d) umožniť partnerovi v bezodplatne poskytnutom stánku na Staromestskom námestí 

prezentáciu Bratislavy a jej okolia a umiestniť na Staromestskom námestí 

a v Betlémskej kapli prezentačné a propagačné stojany (beachflegy, roll-upy, 

bannery) a materiály na prezentáciu destinácie; 

e) zabezpečiť prezentáciu a moderátorské vstupy na Staromestskom námestí 

o Bratislave, cestovnom ruchu a regióne počas obidvoch dní trvania festivalu, 

komentovanie módnej prehliadky Móda prvej republiky v nedeľu 9. 9. 2018 v čase 

14.00-15.00h (2x15min., presný čas uvedený v programe v prílohe.) Texty 

k módnej prehliadke Prvorepubliková móda dodá BTB organizátorovi v českom 

jazyku.  

f) Organizátor podujatia zabezpečí pre sobotné vystúpenie ľudovej hudby Kuštárovci 

5 mikrofónov pre hudobné nástroje -2x husle, 1x kontrabas, 2xakordeón, 3xspev, 

1x odposluch a šatňu.  

mailto:@visitbratislava.com
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g) Organizátor zabezpečí pre sobotný tanečný workshop B Swing min. jeden 

bezdrôtový mikrofón a zvukára k dispozícii počas vystúpenia. 

h) Organizátor podujatia zabezpečí pre nedeľné vystúpenie skupiny Fats Jazz Band 

technické zabezpečenie definované v prílohe Stage plan. 

i) Organizátor podujatia vykoná v rámci svojich možností opatrenia na zabezpečenie 

vhodného prostredia a využitia času členov PRVOREPUBLIKOVÁ MÓDA a to 

najmä: samostatnú šatňu/stan v tesnej blízkosti pódia s nasledovným mobiliárom: 2 

stoly min. 1x1m, 10 stoličiek, štender na zavesenie oblečenia, veľké zrkadlo. Šatňa 

môže byť zdieľaná s inými umelcami iba v prípade, že 20 minút pred a počas 

vstupov Prvorepublikovej módy nebudú títo v šatni prítomní a za podmienky, že 

bude zabezpečené, aby všetok vymenovaný mobiliár bol k dispozícii na použitie 

Prvorepublikovou módou. 

j) zabezpečiť prezentáciu destinačných videí na obrazovke na pódiu na 

Staromestskom námestí počas obidvoch dní trvania festivalu..  

 

 

B. Partner sa v rámci spolupráce zaväzuje: 

 

1. dodať organizátorovi podklady potrebné na propagáciu partnera v zmysle tejto zmluvy 

v deň podpisu tejto zmluvy (logá v elektronickej podobe); partner týmto udeľuje, resp. 

potvrdzuje organizátorovi právo použiť predmetné logá v súlade s touto zmluvou; 

 

2. zabezpečiť počas trvania podujatia v prenajatých stánkoch (čl. V. tejto zmluvy) 

prezentáciu tradičných ľudových remesiel a Bratislavských rožkov;  

 

3. zabezpečiť počas trvania podujatia v priestoroch Betlehemskej kaplnky (inštalácia 

a deinštalácia výstavy fotografií Bratislava 1918-100-2018.  

 

4. zabezpečiť propagáciu podujatia prostredníctvom rádiovej kampane v rádiu Frekvence 

1 od 3.9. do 7.9. v počte 21 oznamov, prostredníctvom online kampane cez Facebook 

v trvaní od 28.8.-8.9.2018, prostredníctvom newslettra na viac ako 2000 adries 

a prostredníctvom webovej stránky visitbratislava.com;  

 

5. zabezpečiť na podujatí vystúpenia nasledovných umelcov, resp. program 

Sobota 8. 9. 2018   Eur s DPH 

Kuštárovci (4 ľudia) – 1 h vystúpenie 1200 

B-Swing - 30 minútový workshop tanca charleston (1 tanečný pár)  500 

Nedeľa 9. 9. 2018   
Fats Jazz Band (9 ľudí) – 1,5 h vystúpenie 2360 

Módna prehliadka (7 modeliek/modelov) – 30 min. program  1000 
  

Program festivalu s presnými časmi vystúpení je prílohou tejto zmluvy. Celková 

hodnota všetkých plnení BTB realizovaných na základe tohto bodu zmluvy (výkony 

umelcov) je maximálne 5 060 EUR vrátane DPH.  

 

 

C. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 
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skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

 

 

článok V. 

Prenájom stánkov 
 

1. Organizátor sa zaväzuje prenechať partnerovi do nájmu na čas trvania podujatia 3 stánky 

vo veľkosti 3x3 m na Staromestskom námestí v Prahe s nasledovným vybavením: 3 x stôl 

87 × 87 cm, 2 x stolička plastová, 2 x stop stolík, 1 x výdajný stôl do stánku 183 × 72 cm, 

elektrina vrátane revízie a odberu elektrického prúdu 230 V, označenie stánku s názvom, 

ktoré dodá BTB.  

2. Stánky budú protokolárne odovzdané partnerovi dňa 8.9. 9:00 a vrátené organizátorovi dňa 

9.9. o 20:00 hod.  

3. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom v sume 11.500,- CZK za 1 stánok. Súčasťou 

nájmu sú aj všetky poplatky súvisiace s umiestnením a prevádzkou stánku (vrátane úhrady 

spotrebovanej elektrickej energie). Nájomné je splatné po ukončení podujatia na základe 

faktúry vystavenej organizátorom s lehotou splatnosti 30 dní podľa obchodného 

zákonníka, súčasťou faktúry musí byť protokol o odovzdaní stánkov partnerovi. 

 

článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis.  

 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka. 

 

4. V prípade, ak partner alebo organizátor nedodržia dohodnuté podmienky zmluvy, môže  

druhá zmluvná strany od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

 

5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade akéhokoľvek súdneho sporu 

vyplývajúceho z práv a povinností založených alebo súvisiacich s touto zmluvou sú miestne 

a vecne príslušné na prejednanie veci súdy Slovenskej republiky. 

 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola 

uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 
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7. Prílohami tejto zmluvy sú:  

 Program podujatia 

 Foto stánku 

  Fats Jazz Band Stage plan 

 

 

 

V Bratislave dňa 27.8.2018 

 

  

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

 

 

 

 

  

 

V Prahe dňa 5.9.2018 

 

 

Víno a umění, z.s.  
 

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 

 

               Bc. Jaroslava Malíková  

riaditeľka  

 
    _______________________________________________________________________________ 

                 Mgr. Peter Petrovič, 

          podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. 1: Program Československý festival, 8. - 9. září 2018, Praha, Staroměstské náměstí 

Sobota 

10:15 Zahájení akce  

10:30 - 11:30 Unique Quartet 

11:30 – 12:00 Zdravice osobností 

12:00 - 13:00 Kuštárovci 

13:30 - 14:30 David Kalina - Speciality z první republiky  

15:00 – 15:30 B Swing + workshop tance charleston  

16:00 - 17:00 Honza Křížek kapela (ex Blue Effect) 

17:30 – 19:00 Družina 

19:00 – 19:30 Zdravice osobností 

19:30 – 20:00 Marie Zelená – umělecká přehlídka modelů k oslavě ČR a SR  

20:30 - 22:00 Vladimír Mišík & Etc. 

Neděle 

10:00 Zahájení akce  

10:15 - 11:15 Patrola Šlapeto  

11:30 - 12:00 Fats Jazz Band  

12:00 – 12:15 Móda první republiky 

12:15 – 12:45 Fats Jazz Band 

12:45 – 13:00 Móda první republiky 

13:00 – 13:15 Fats Jazz Band 

13:30 -14:15 Folklórní soubor Limbora 

14:45 – 15:45 Kamil Střihavka & Leaders 

15:45 – 16:00 Zdravice osobností 

16:00 – 16:30 Marie Zelená – umělecká přehlídka modelů k oslavě ČR a SR  

16:30 – Vylosování soutěže o hodnotné pobyty na Slovensku  

16:45 - 18:00 Žlutý pes  

Změna programu vyhrazena 

 



       Príloha č. 2: Foto stánku 

 

  



     Príloha č. 3: Fats Jazz Band Stage plan 

 

 


