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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  

A PROPAGÁCII  

podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 

 

článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

so sídlom:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

zastúpený:  Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva 

IČO:    42259088 

DIČ:    2023399455 

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

a 16789/2012/SCR 

(ďalej len  ako „partner“) 

a 

 

2. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava  
so sídlom:   Bratislava 

zastúpený:  PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ 

IČO:    00602841 

IČ DPH :   2020804137           

(ďalej len ako „organizátor“) 

    

článok II. 

Preambula 

 

Organizátor - Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava je príspevkovou organizáciou 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorej úlohou je evidencia, ochrana, výskum pamiatok, 

pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava je 

organizátorom podujatia Visual Heritage - post conference tour (ďalej len „Podujatie“), ktoré 

sa uskutoční dňa 15. 11. 2018 v Bratislave ako postkonferencia, t.j. bude nadväzovať na 

konferenciu Visual Heritage 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 12.-15.11. vo Viedni. Program 

Podujatia tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Na Podujatí sa zúčastnia zahraniční účastníci, 

odborníci na digitalizáciu, ktorí sa predtým zúčastnia konferencie Visual Heritage 2018 vo 

Viedni. Predpokladá sa účasť cca 45 zahraničných účastníkov (1 autobus) , t.j. približne 10 % 

účastníkov konferencie Visual Heritage 2018.  

 

Partner - Bratislavská organizácia cestovného ruchu 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. Jednou z jej 

základných činností je podpora a spoluorganizovanie  kultúrneho, spoločenského a športového 

života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a ich marketing a propagácia aktivít pre 

obyvateľov a návštevníkov Hlavného mesta.  

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 
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cestovného ruchu v destinácii, na tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu vrátane 

podpory medzinárodných kongresových podujatí. Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

je partnerom podujatia Visual Heritage - post conference tour s podporou Ministerstva dopravy 

a výstavby SR.  

Podujatie Visual Heritage  -post conference tour  má pre destináciu reputačný charakter, prináša 

do hlavného mesta odborníkov z oblasti nových digitálnych technológií, pričom toto podujatie 

predstavuje potenciál pre návrat návštevníkov do Bratislavy za účelom poznávania kultúrneho 

dedičstva, turistiky a športu. Prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska sa 

zúčastnia okrem zahraničných účastníkov aj odborníci zo slovenských inštitúcií. 

 

Vzhľadom na zámer zabezpečiť propagáciu destinácie sa spoločnosť Mestský ústav ochrany 

pamiatok v Bratislave  ako organizátor podujatia a Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

ako partner podujatia dohodli na nasledovnej spolupráci: 

 

 

článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1. 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 zaväzuje v rámci spolupráce: 

 

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

medializácie, propagácie a technického zabezpečenia; propagáciu Podujatia je 

organizátor povinný zabezpečiť aj v anglickom jazyku; 

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 a  logo Meet in Slovakia,Good Idea na stránkach  

https://www.chnt.at/post-conference-bratislava/ a www.muop.bratislava.sk; 

zabezpečiť vizibilitu partnera na Podujatí umiestnením loga partnera počas 

prezentácie Prešporskej gastronómie formou bufetového obeda v priestoroch jeho 

konania; 

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

      zmluvy, a to na požiadanie partnera;  

 c)  preukázať partnerovi splnenie povinnosti  podľa ustanovenia písm. a) tohto bodu 

zmluvy a dodať fotodokumentáciu z Podujatia v minimálnom rozsahu 1 ks 

v printovej podobe a v elektronickej podobe na e-mail: 

valacsai@visitbratislava.com najneskôr do 30. 11. 2018 v primeranej technickej a 

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

destinácie Bratislava. Organizátor potvrdzuje, že je nositeľom autorských práv k 

predmetnej fotodokumentácii a partnerovi jej dodaním udeľuje bezodplatnú 

https://www.chnt.at/post-conference-bratislava/
http://www.muop.bratislava.sk/
mailto:valacsai@visitbratislava.com
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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. 

 

B. Partner sa zaväzuje: 

 

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

v deň podpisu tejto zmluvy (logá v elektronickej podobe a roll-up banner na 

umiestnenie do priestorov konania prezentácie Prešporskej gastronómie); partner týmto 

udeľuje, resp. potvrdzuje organizátorovi právo použiť predmetné logá v súlade s touto 

zmluvou; 

2. zabezpečiť dňa 15. 11. 2018 prezentáciu tradičnej prešporskej kuchyne formou 

obedového bufetu v maximálnej hodnote do 1.200,- Eur vrátane DPH v závislosti od 

skutočného počtu účastníkov post – tour v reštaurácii Savoy v Radisson Blu Carlton 

Hoteli; 

3. zabezpečiť počas prezentácie podľa bodu 2. tohto ustanovenia zmluvy tiež prezentáciu 

vlastnej činnosti partnera, jeho poslania, produktov a cieľov.   

   

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 

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

 

článok V. 

Ochrana osobných údajov 

1. Osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zmluvné strany konajú a plnia 

predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajú obe  zmluvné strany. Spracúvanie 

týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, účelom spracúvania 

osobných údajov je výlučne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov je 

5 rokov po zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný zákon nestanovuje inak. 

2. Dotknutá osoba  má v zmysle GDPR 

a) právo požadovať od zmluvných strán prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej 

osoby; 

b) právo na opravu osobných údajov; 

c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov; 

d) právo na prenosnosť osobných údajov; 

e) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

3. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutára a kontaktnej osoby, 

e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na 

plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok 

nemožnosť plniť túto zmluvu. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje 

v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených 

právach vyplývajúcich z GDPR.   

5. Zmluvné strany deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 

článok VI. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
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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. 

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 druhá zmluvná strana nedodrží dohodnuté podmienky zmluvy, môže druhá 

zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom. 

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

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi. 

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. 

7. Prílohou č. 1 k zmluve je Program Podujatia.  

 

 

 

 

V Bratislave dňa 4.10.2018 

 

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

 

 

 

 

  

 

V Bratislave dňa  11.10.2018 

 

 

Mestský ústav ochrany pamiatok 

v Bratislave 

 

    Ing. Alžbeta Melicharová,        

predsedníčka predstavenstva 

 

 

 PhDr. Ivo Štassel, 

riaditeľ 

 










