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 ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa s ust. § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon 

 

I.  

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

IČO:     42 259 088 

DIČ:    2023399455 

IČ DPH:                                 SK 2023399455 

registrácia:   Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:    

číslo účtu:     

v mene ktorého konajú:   Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

           Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

kontaktná osoba   Ing. Michal Foltýn, e-mail: foltyn@visitbratislava.com 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:   Wiktor Leo Burnett, s. r. o.   

sídlo:    Leškova 5, 811 04 Bratislava 

IČO:     31 334 938 

DIČ:     2020291768 

IČ DPH:                                  SK2020291768 

Zapísaný v OR: reg.číslo: Okresný súd Bratislava I., Oddiel:Sro, vl.č.3707/B 

bankové spojenie:  . 

číslo účtu:    

v mene ktorého koná:   Ing. Peter Kontra, konateľ  

(ďalej len ako „Autor“) 

 

 

II.  

Úvodné ustanovenie 

 

V dňoch 10. až 26. mája 2019  sa na Slovensku konajú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

2019 (ďalej len „MS v hokeji 2019“). Zápasy hostia mestá Bratislava a Košice. Toto športové 

podujatie s celosvetovým významom vytvára priestor na propagáciu Slovenska, ako aj miest, 

ktoré sú jeho dejiskom.  
 

Organizáciou MS v hokeji 2019 Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja poveril 

na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2016 svoju dcérsku spoločnosť Hockey Event, a.s. (prílohy č. 

1a a 1b). Spoločnosť Hockey Event, a.s. zabezpečuje marketing MS v hokeji 2019 a na základe 

zmluvy so spoločnosťou Infront Sport & Media AG, so sídlom Grafenauweg 2, 6302 Zug, 

Švajčiarsko (mediálna agentúra Medzinárodnej hokejovej federácie, ktorá spravuje jej 

mediálne a komerčné práva – príloha č. 1c) je, okrem iného, oprávnená na používanie 

oficiálneho a maskota MS v hokeji 2019 (príloha č. 1d). Spoločnosť Hockey Event, a.s. má 

status organizačného výboru MS v hokeji 2019 (ďalej len „Organizačný výbor MS v hokeji 

2019“). 
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Organizačný výbor udelil Dodávateľovi exkluzívne právo na užívanie niektorých komerčných 

práv v súvislosti s MS v hokeji 2019, vrátane užívania oficiálneho loga a maskota MS v hokeji 

2019 (príloha č. 1e). 

 

Organizačný výbor MS v hokeji 2019, zmluvné strany a OOCR Košice Turizmus sa dohodli na 

realizácii spoločného projektu - vytvorení série ideovo a koncepčne jednotných videí, ktorých 

účelom je propagácia destinácií Bratislava a Košice a MS v hokeji 2019.  

 

Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa vytvorenia 8 

videí orientovaných na propagáciu Bratislavy a MS v hokeji 2019. Maximálny rozpočet 

projektu zameraného na vytvorenie 8 propagačných videí podľa špecifikácie v prílohe č. 2 je 

36 000,- Eur s DPH (príloha č. 3). Z toho objednávateľ uhradí náklady v maximálnej výške 29 

000,- Eur s DPH a zvyšnú časť maximálne 7 000,- Eur s DPH dofinancuje Organizačný výbor 

MS v hokeji 2019 (príloha č. 4).  

 

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. Objednávateľ zabezpečuje plnenie tejto zmluvy s 

finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

 

 

 III. 

Predmet plnenia  

 

1. Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy je dodanie diela – série 8 propagačných 

videofilmov so zameraním na propagáciu Bratislavy a jej atraktivít a MS v hokeji 

2019 (ďalej len ako „Diela“) a poskytnutie licencie na použitie Diel. Cieľom obstarania 

videofilmov je podpora cestovného ruchu v Bratislave a poznateľnosti značky destinácie 

Bratislavy najmä v súvislosti s MS v hokeji 2019 ale i všeobecne.  

 

2. Diela predstavujú 8 videí, každé z nich v základnej verzii videofilmmu v približne 45 

sekundovej stopáži a v skrátenej verzii v dĺžke 6 sekúnd, pričom skrátená verzia je 

zostrihom základnej verzie videofilmu. Videá budú v anglickom jazyku a tiež v iných 

jazykoch a s titulkami v zmysle  prílohy č. 2 k tejto zmluve  zamerané na návštevníkov 

z nasledovných krajín  

a) Švédsko 

b) Rusko 

c) Česko 

d) Švajčiarsko 

e) Nórsko 

f) Lotyšsko 

g) Rakúsko 

h) Taliansko 

Každé video je zamerané na návštevníkov z jednej krajiny. Ideovou linkou každého videa 

je rozhovor lokálneho slovenského youtubera Mateja Cifru s cudzincom z príslušnej 

krajiny žijúcim v Bratislave, ktorý predstaví niektorú z atraktivít Bratislavy a pozve 

svojich krajanov v rámci návštevy  MS v hokeji 2019  na konkrétne miesto v Bratislave. 

Špecifikácia ďalších obsahových a formálnych požiadaviek, vrátane konceptu videí, je 

obsahom prílohy č. 2 k tejto zmluve.  

 

3. Autor je povinný v každom videu uviesť aj destinačný web Objednávateľa 

www.visitbratislava.com logo destinácie/Objednávateľa,  logo  Ministerstva dopravy 
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a výstavby SR  Travel in Slovakia - Good Idea, ktorého elektronická podoba bude 

Autorovi poskytnutá po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ potvrdzuje 

oprávnenie Autora predmetné logo na účely plnenia tejto zmluvy použiť.  

 

 

IV. 

Práva a povinnosti Autora 

 

1. Autor sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluvy vytvoriť pre Objednávateľa 

Diela. Autor je pri vytvorení Diel povinný postupovať samostatne. 

 

2. Autor sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 

bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, požiadavky Objednávateľa a 

ustanovenia tejto zmluvy. 

 

3. Autor zodpovedá za to, že  je výlučným nositeľom autorských práv k Dielam a zodpovedá 

za to, že vytvorené a odovzdané Diela na základe tejto zmluvy sú v súlade s platnými 

právnymi predpismi, najmä Autorským zákonom. Diela majú status zamestnaneckých 

diel v zmysle ust. § 90 Autorského zákona. Diela musia rešpektovať platné právne 

predpisy, a to najmä o ochrane osobnosti, ochrane osobných údajov, práva duševného 

vlastníctva, autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a ďalšie práva tretích osôb 

garantované Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. Autor sa zaväzuje nahradiť 

Objednávateľovi všetky škody a náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú uplatňovaním 

nárokov tretích osôb v súvislosti s Dielami a ich použitím na základe licencie v zmysle 

čl. VI. tejto zmluvy. 

 

4. Autor je povinný vytvoriť Diela v súlade s touto zmluvou a odovzdať ich offline verzie  

Objednávateľovi v prevádzke Objednávateľa na Šafárikovom nám. č. 3 v Bratislave do 

18. 12. 2018 na 2 kópiách USB a prostredníctvom online služby wetransfer.com na 

emailovú adresu foltyn@visitbratislava.com.  

 

5. Autor musí pravidelne po vyzvaní konzultovať s Objednávateľom prípravu scenára, výber 

spracovaných tém, lokalít a aktivít a proces tvorby videofilmov. Autor musí spracované 

Diela zaslať na pripomienkovanie minimálne 5 dní pred termínom dodania celého 

predmetu plnenia. 

 

6. Odovzdanie a prevzatie Diel bude potvrdené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, 

ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.  
 

7. Autor je povinný v období do 31. 5. 2019 poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť na 

použitie Diel Objednávateľom, najmä na úpravu Diel, ktorá spočíva v aktualizácii údajov 

ako sú logá, označenia, pomenovania a pod,  pričom za túto súčinnosť má Autor nárok na 

odmenu nad rámec odmeny definovanej v článku VII. tejto zmluvy. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vytvorené Diela prevziať a zaplatiť Autorovi dohodnutú 

odmenu v zmysle čl. VII tejto zmluvy. 

 

http://slovakia.travel/en/things-to-see-and-do/travel-in-slovakia-good-idea
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2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Autorovi súčinnosť nevyhnutnú pre vytvorenie Diel. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady plnenia, realizovaného na základe tejto 

zmluvy.  

 

4. Objednávateľ je povinný po prevzatí Diel do 7 pracovných dní oznámiť Autorovi svoje 

výhrady, príp. požiadavky na opravu alebo úpravu Diela. Autor je následne povinný 

vytknuté nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín.  

 

 

VI. 

Spôsob použitia Diela a rozsah licencie 

 

1. Autor týmto udeľuje Objednávateľovi výhradný súhlas na použitie Diel a ich súčastí 

vytvorených na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že licencia 

udelená v tejto zmluve je výhradná a vzťahuje sa na celé Diela aj ktorúkoľvek ich časť. 

 

2. Autor udeľuje Objednávateľovi súhlas na každé použitie Diel alebo ich častí v zmysle 

ustanovenia § 19 Autorského zákona, najmä na vyhotovenie rozmnoženín Diela, uvedenie 

Diela na verejnosti vrátane sprístupnenia Diel online, a to  najmä v rámci všetkých foriem 

nekomerčných propagačných, informačných a edukačných aktivít uskutočňovaných 

Objednávateľom prostredníctvom webu, sociálnych sietí a iných najmä elektronických a 

tlačených propagačných médií. Diela môžu byť použité aj v rámci prezentačných aktivít 

na propagáciu turistickej destinácie Bratislava na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, 

workshopoch, tlačových konferenciách a iných propagačných podujatiach na Slovensku 

aj v zahraničí vrátane verejného vysielania. Objednávateľ je oprávnený Diela prihlásiť a 

prezentovať na prehliadkach audiovizuálnych diel, súťažiach a pod.   

 

3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diel, vrátane editácie 

a úpravy Diel, v rozsahu udelenej licencie, s čím Autor vyjadruje svoj súhlas. 

Objednávateľ je tiež oprávnený postúpiť licenciu zmluvou na tretie osoby, s čím Autor 

vyjadruje svoj súhlas, pričom nevyžaduje, aby ho Objednávateľ o postúpení licencie na 

tretie osoby a osobe postupníka informoval. 

 

4. Autor udeľuje Objednávateľovi licenciu v online a BTL (podlinkovom) offline 

priestore, vecne a teritoriálne neobmedzenom rozsahu, bez možnosti jej odvolania na 

obdobie do 31. 5. 2019. 

 

5. Autor zodpovedá za to, že Diela budú v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä 

autorským zákonom. Dielo musí rešpektovať platné právne predpisy, a to najmä o 

ochrane osobnosti, ochrane osobných údajov, práva duševného vlastníctva, autorské 

práva, práva priemyselného vlastníctva a ďalšie práva tretích osôb.  

 

6. Autor sa zaväzuje zabezpečiť súhlas  všetkých účinkujúcich s použitím ich umeleckých 

alebo iných výkonov v Dielach alebo v ich častiach, vrátane použitia 

fotografií/jednotlivých záberov Diel, v zmysle tejto zmluvy a v rozsahu poskytnutej 

licencie na Diela. Všetky náklady Autora, ktoré vzniknú v tejto súvislosti, sú súčasťou 

odmeny podľa článku VII. tejto zmluvy.  

 

7. Autor vyhlasuje, že ku všetkým zložkám Diel má nespochybniteľný a platný súhlas na ich 

použitie v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ v tomto smere nie je povinný akokoľvek 
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preverovať, či Diela nepoškodzujú, alebo nepoškodia práva a oprávnené záujmy tretích 

osôb. Autor sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré Objednávateľovi 

vzniknú uplatňovaním oprávnených nárokov tretích osôb v súvislosti s Dielami. 

 

VII. 

Odmena 

 

1. Rozpočet 8 videí lokalizovaných v Bratislave, ktorých vytvorenie, dodanie a práva k ním 

sú predmetom tejto zmluvy, je max. 36.000,- Eur s DPH tj. max. 30 000,- Eur bez DPH 

(príloha č. 3 k zmluve).  Zmluvné strany sa dohodli, že na odmene za plnenie predmetu 

tejto zmluvy (najmä vytvorenie Diel a poskytnutie licencie na použitie Diel) bude 

Objednávateľ participovať v rozsahu maximálne 29.000,- EUR vrátane DPH (ďalej len 

"Odmena“). Zvyšnú časť rozpočtu v sume maximálne 7.000,- Eur vrátane DPH bude 

financovať Organizačný výbor MS v hokeji 2019 (príloha č. 4). 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Autor bude odmenu fakturovať Objednávateľovi po  

odovzdaní Diel Objednávateľovi, pričom lehota splatnosti je do 30 dní odo dňa doručenia 

Diel Objednávateľovi, nie však skôr ako po odstránení nedostatkov a vád Diel vytknutých 

Autorovi v zmysle čl. V. bodov 3. a 4. tejto zmluvy.  

 

3. Odmena je konečná a zahŕňa všetky náklady Autora na plnenie predmetu tejto zmluvy – 

najmä na vytvorenie Diel a poskytnutie licencie na Diela. 

 

4. Odmenu uhradí Objednávateľ bezhotovostne na bankový účet Autora uvedený v čl. I. 

tejto zmluvy. Faktúra Autora musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného 

dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, prílohou faktúry musí byť 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Diel v zmysle čl. IV. bodu 6. tejto zmluvy.  

 

5. Fakturácia bude realizovaná na základe rozpočtu 8 videí lokalizovaných v Bratislave, 

ktorý tvorí prílohu č. 3.    

 

 

VIII.  

Trvanie zmluvy 
 

1. Táto zmluva, ak v zmluve nie je uvedené inak,  je uzatvorená na dobu do riadneho 

a včasného dodania bezvadného Diela a všetkých jeho častí.  Táto zmluva je v časti 

udelenia licencie na použitie Diela uzatvorená do 31. 5. 2019.  V časti udelenia licencie 

na použitie Diela (čl. VI. tejto zmluvy) túto zmluvu nemožno vypovedať. 

 

 

IX. 

Sankcie 
 

1. Ak majú Diela vady, môže Objednávateľ od tejto zmluvy odstúpiť, ak ich Autor 

neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ na tento účel poskytne. Ak majú 

Diela opakované vady alebo vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy, 

môže Objednávateľ od tejto zmluvy odstúpiť i bez poskytnutia primeranej lehoty na 

odstránenie.  

 



6 
 

2. Ak sa Autor dostane do omeškania s odovzdaním Diel, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Odmeny v zmysle čl. VII. bodu 1. 

tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 

náhradu škody. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený tiež odstúpiť od tejto zmluvy.  

 

 

X. 

Ochrana osobných údajov 

 

1. Osobné údaje fyzických osôb – zmluvných strán a 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, fotografie, resp. iné podobizne 

umelca, 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 

 

 

XI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

3. Ak zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane inú adresu, zmluvné strany 

komunikujú prostredníctvom adries uvedených v čl. I tejto zmluvy. 

 

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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4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešiť primárne mimosúdnou cestou - dohodou.  

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:  

Príloha č. 1 – Dokumentácia preukazujúca výlučné oprávnenie na realizáciu predmetu 

tejto zmluvy, 

Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu zmluvy,  

Príloha č.  3 – Rozpočet projektu/Cenová kalkulácia projektu, 

Príloha č. 4 - Prehlásenie Organizačného výboru MS v hokeji 2019 o spolufinancovaní. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strany po 

jej podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa 7.12.2018 

 

Objednávateľ:  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

 

 

  

 

V Bratislave dňa 7.12.2018 

 

Autor: 
 

Wiktor Leo Burnett, s. r. o. 

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 

 

 

 

__________________________________ 

Mgr. Peter Petrovič,  

podpredseda predstavenstva 

 Ing. Peter Kontra,  

konateľ 

 

 







Majstrovstvá sveta IIHF 2019
Pozvánka Bratislava



BRATISLAVA: HOCKEY TO THE CITY



DRAMATURGIA VIDEÍ: 
• začíname dronovým záberom na vybranú lokalitu v BA
• klesáme do záberu, kde odhaľujeme Sajfu s hosťom na sightseeing rolbe
• small-talk o vybranej lokalite doplnený o vymyslený fun fact 
• na záver pozýva hosť  krajanov v rodnej reči s hokejovým chráničom zubov
• Obsah rozhovoru a tiež záverečný fór s chráničom zubov je pred zahraničnými 

hosťami utajený (snažíme sa zachytiť autentické reakcie na Sajfove fóriky) 
• Dĺžka videí do 45 s.



LOKÁCIE LETECKÉ ZÁBERY
    STARÉ MESTO, HISTORICKÉ CENTRUM
    NA DUNAJ V MESTE, PRELETY PONAD MOSTY PO RIEKE
    PRELET PONAD MOST SNP SMEROM DO CENTRA (PONAD VOZOVKU)
    HRAD 
    PROMENÁDA SMEROM K RIVERPARKU (AJ S PRELETOM PONAD UFO)
    PRELET PONAD DEVÍN, SÚTOK MORAVY A DUNAJA, PAMÄTNÍK ŽELEZNEJ OPONY, PLÁŽE V POHRANIČÍ
    STARÉ MESTO, HLAVNÉ NÁMESTIE
    DANUBIANA, VODNÉ DIELO, DIVOKÁ VODA
    PRELETY PONAD SLAVÍN, PLUS POHĽADY SMEROM NA BRATISLAVU
    NOVÉ SND, EUROVEA A NA STARÝ MOST
    KAMZÍK
    ZIMNÝ ŠTADIÓN



SCENÁRE & LOKÁCIE



1. 
Lokácia: 
Hradné nádvorie - socha Svätopluka

Hosť: 
Alex z Čiech

Fun fact:
Keď idú okolo sochy Svätopluka, Sajfa zavtipkuje, 
že tam pôvodne bola socha Zdena Cháru, ale tienil 
by výhľadu na hrad, tak tam nakoniec dali kráľa na 
koni.



2. 
Lokácia: 
Hviezdoslavovo námestie - vianočné trhy - socha 
Hviezdoslava / alt. Sad Janka Kráľa

Hosť: 
Matteo z Talianska

Fun fact:
Pri soche Hviezdoslava (keďže Mateto píše a rád 
číta) mu Sajfa vysvetlí, že je to jeden z najväčších 
“hráčov” slovenskej literatúry, člen All-stars tímu 
našich spisovateľov a jeho meno je v preklade 
Starslav - hviezdny Slovan. 



3. 
Lokácia: 
River park - promenáda a pohľad na UFO

Hosť: 
Lotyška Jekaterina

Fun fact:
Sajfa vysvetlí pôvod Ufa - V roku 1972 vtedajšia 
ČSSR vyhrala MS a preto sme na vrchol 
symbolicky umiestnili víťazný puk. Báli sme 
sa ale, že urazíme Sovietsky zväz, tak sme puk 
nazvali krycím názvom UFO.



4. 
Lokácia: 
Devín - pamätník železnej opony

Hosť: 
Rakúšan Wilhelm

Fun fact:
(Devín) It is our first defense line against austrian 
hockey team. But we never needed it. You know, no 
offense. 

Doplnkový vtípek len tak medzi rečou: Sajfa dúfa, 
že nezačne snežiť, ešte neprezul rolbu na zimné.



5. 
Lokácia: 
Hlavné námestie - Radnica

Hosť: 
Švéd Stephan 

Fun fact:
Toto je naša top pamiatka - Town Hall. Keď naši 
vyhrajú šampionát, chystáme sa z nej urobiť Town 
Hall of Fame.



6.
Lokácia: 
Galéria Danubiana - Vodné dielo

Hosť: 
Nór Joakim

Fun fact:
Gabčíkovo malo byť najväčšia zimná tréningová 
plocha pre našich hokejistov, ale bohužial odkedy 
ho postavili ani raz v zime poriadne nemrzlo. Tak 
sa nám tu rozmohli namiesto toho vodné športy.

Doplnkový vtípek:
Sajfa povie hosťovi, že mu s chráničom nič 
nerozumie. Ten si ho vyberie a povie pozvanie 
normálne v rodnej reči. Sajfa mu povie, že to znie 
aj tak rovnako.



7.
Lokácia: 
Slavín

Hosť: 
Ruska Maria

Fun fact:
Tu sú pochovaní ruskí vojaci. Sme im vďační 
za víťazstvo v druhej svetovej, preto odvtedy 
nechávame Rusko vyhrávať v hokeji. 



8.
Lokácia: 
Eurovea - Nábrežie - SND

Hosť: 
Švajčiar Timotej

Fun fact:
Sajfa odporúča navštíviť SND, každá vec, 
čo tam hrajú je “power play”. 



MOTION GRAFIKA & PACKSHOT



INTRO

KEY TO 
BRATISLAVA

HOCKEY TO 
BRATISLAVA

V úvodnom titulku vidíme polygónovú grafiku s Bratislavským hradom.
Text “KEY TO BRATISLAVA” sa animáciou zmení na “HOCKEY TO BRATISLAVA”



TITULKY

BRATISLAVA CASTLEBRATISLAVA CASTLEBRATISLAVA CASTLE

LOCAL YOUTUBERLOCAL YOUTUBERLOCAL YOUTUBER



TITULKY

LEVA BRIEDELEVA BRIEDELEVA BRIEDE
FROM LATVIA



PACKSHOT 

 MAY 10 - MAY 26

Logo MS v hokeji je doplnené o dátum konania MS. Vystriedame ich škoda a IIHF.



PACKSHOT 

Vystrieda ich logo partnerského mesta.



PACKSHOT

SLOVAK REPUBLIC HOCKEY REPUBLIC

Packshot ukončujeme claimom MS.
Slovo “SLOVAK” sa animáciou zmení na “HOCKEY”.



BUMPER 6 s.



BUMPER

Hosť pozýva v rodnom jazyku so zubným chráničom svojich krajanov (4,5 s.):
“Navštívte v máji Bratislavu a užite si najväčší hokejový sviatok.”



BUMPER

 MAY 10 - MAY 26

Packshot (1,5 s.)



REKVIZITY



SAJFOVA LOCAL YOUTUBER BOMBERA:



ROLBA

Grafika na bočnej strane rolby. Grafika na hornej kapote rolby.



CHRÁNIČE NA ZUBY



CASTING



ČESKÁ REPUBLIKA
Lokácia: 
Hradné nádvorie - socha Svätopluka

Hosť: 
Alex Grmela, 21 rokov

Zamestnanie: čašník v reštaurácií Moree

Ako sa sem dostal? Páčila sa mi Bratislava ako mesto, jej atmosféra, 
ale hlavne slečny

Obľúbené miesta: mestské centrum – Staré mesto, má rád reštaurácie 
Savage garden a La vita ristorante... a samozrejme Moree

Záľuby: móda – tenisky, tímové športy –florbal, nohejbal, dobrá 
gastronómia



TALIANSKO
Lokácia: 
Hviezdoslavovo námestie

Hosť: 
Matteo Sicca, 36 rokov

Zamestnanie: momentálne pracuje ako „painter and performance 
artist“, taktiež pôsobí ako učiteľ taliančiny a kreatívneho písania 
na  talianskom kultúrnom inštitúte. Predtým žurnalista na talianskej  
ambasáde a vo firme Swiss Re.

Obľúbené miesta: čitáreň u Červeného raka (chodí si tam v lete čítať), 
rieka Dunaj, pláž pri Prístavnom moste, Orbis Street food a nádvore pri 
ňom, Koliba, Kamzík, Železná studnička, Medická záhrada, Slavín, Horský 
park. Bratislavu má vo všeobecnosti rád a je “quite enthusiastic about 
this town“

Záľuby: visual arts, spev a hra na gitare, amatérske herectvo



RUSKO
Lokácia: 
SLAVÍN

Hosť: 
Maria Schrebenko, 34 rokov  

Zamestnanie: Mamička na plný úväzok. Predtým bola športovkyňa a 
dobrovolníčka a venovala sa tanečnému športu a práci s postihnutými 
Ľuďmi

Ako sa sem dostala? Prišla sem ako 23 ročná, po čase stretla svojho 
budúce manžela a usadila sa v office veľkej firmy

Obľúbené miesta: Má rada celú Bratislavu, keďže tu kvázi „dospela“

Záľuby: pasívna fanúšička športu, doma každý fandí svojim, ale nakoniec 
sa vždy zhodnú na tom, že výhru si zaslúžia obidve mužstvá 



ŠVÉDSKO
Lokácia: 
Hlavné nám. RADNICA

Hosť: 
Stephan Forsbergh, 30 rokov  

Zamestnanie: pracuje na HR v medzinárodnej firme KONE (výrobca   
výťahov)

Ako sa sem dostal? Už ako dieťa žil na SVK 3 roky, pretože tu          
pracoval jeho otec. Odvtedy tu často cestoval, takže BA pozná dobre. 
Pracoval vo viacerých krajinách, naposledy to bol Dubaj a Taliansko.  
Potom dostal príležitosť presťahovať sa do BA.  

Obľúbené miesta: Bratislavu má rád, obzvlášť staré mesto a výstup na 
Kolibu cez víkendy, vrchy okolo hradu a štvrť rezidencií ambasád, kde si 
môže dobre zašportovať a súčasne užiť skvelý výhľad na mesto. 

Záľuby: cestovanie bolo stále jeho najobľúbenejšie hobby, čo v BA nie je 
problém. 



NÓRSKO
Lokácia: 
DANUBIANA

Hosť: 
Joakim Hauge, 29 rokov  

Zamestnanie: podnikateľ, jeden zo 4 zakladateľov 0100 Ventures (pomoc pri 
budovaní start-upov)

Ako sa k nám dostal: Prišiel z Malajzie, kde stretol Mareka. Tam sa rozhodli 
rozbehnúť spoločný biznis v BA. Marek ho potom predstavil Dušanovi a 
Michalovi. Dnes majú všetci štyria spoločne 0100 Ventures s 9 firmami v 
portfóliu. Posledný projekt, na ktorom pracoval “Naytrolabs“ je spoluprácou 
s Nay, kde Nayu pomôžu flexibilne reagovať na nové technológie. 

Obľúbené miesta: veľa času trávil vo vinnej galérii Grand Cru, Old Fashioned 
Bare, Spin Cocktail Bare a Sky bare. Výber kvalitného alkoholu v BA je naozaj 
špičkový, dokonca aj Nórskeho. 

Záľuby: cestovanie a lyžovanie, návšteva viníc a vinných regiónov



LOTYŠSKO
Lokácia: 
RIVER PARK

Hosť: 
Jekaterina Nikolajenko, 33 rokov 

Zamestnanie: Employee experience specialist v IBM, študentka marketingu na Creative 
Academy a trénerka Poledance 

Ako sa sem dostala? Neuveriteľný príbeh. Žila v Portugalsku takmer 3 roky, kde 
pracovala ako turistický sprievodca vo vínnych pivniciach. Slovenská kamoška sa 
jej raz opýtala, či nechce robiť pre IBM v BA. V BA bola raz a vôbec sa jej nepáčila – 
nikdy by si nevedela predstaviť žiť v tomto meste. 3 mesačnú skúšobku ale vyskúša. 
Keď prišla opäť do BA, tak to tam bolo trochu iné ako si pamätala. 2 týždne na to už 
vedela, že sa do Portugalska nevráti. Dnes stále v IBM, zbožňuje svoju prácu, svojich 
kolegov a skúsenosti, ktoré jej to prinieslo. Má frajera Brazílčana, najlepší priatelia sú 
Mexičania, Litvan, Slováci, Zimbabwečan a iné super národnosti. 

Obľúbené miesta: popri Dunaji, kde rada bicykluje a korčuľuje smerom k River parku. 
Má rada Fresh market. A najradšej sa prechádza po Hviezdoslavovom nám.a to za 
každého počasia. 



RAKÚSKO
Lokácia: 
DEVÍN

Hosť: 
Wilhelm Pfeistlinger, okolo 60 rokov 

Zamestnanie: Veľvyslanecký radca pre kultúrne záležitosti a riaditeľ   
Rakúskeho kultúrneho fóra

Ako sa sem dostal? Prečo Slovensko? „Why not?“ Je to turistická krajina 
blízko Viedne, takže je blízko rodiny, je to kariérny diplomat

Obľúbené miesta: múzea, Bratislavský hrad, Staré mesto, Pálfiho palác – 
Mozartov dom

Záľuby: vážna hudba, literatúra – obľúbený autor Dostojevskij, pozeranie 
futbalu – iba pozeranie, ping-pong

Obmedzenie: dostupnosť podľa termínu natáčania, na preverenie



ŠVAJČIARSKO
Lokácia: 
EUROVEA / SND

Hosť: 
Timotej Braxator, 41 rokov

Zamestnanie: advokát

Rôzne dôvody, napr. získať zahraničné
skúsenosti počas štúdia v zahraničí, podľa hesla „život je zmena“, bol
som v Bratislave a aj inde na Slovensku (napr. v Tatrách) zopár razy
predtým na dovolenke a páčilo sa mi. Rodičia pochádzajú zo
Slovenska. Bratislava mi prišla zelené a vzdušné mesto (oproti väčším
mestám), teraz aj rozumiem lepšie výrazu „belasá“ Bratislava.

Obľúbené miesta: Staré mesto (reštiky, námestia), Sad J. Kráľa,
Ružinov/Trnávka mi je tiež sympatická

Záľuby: Behanie, bicykel, lyžovanie, bežné voľnočasové aktivity
vrátane pasívneho oddychu



Technika na realizáciu online videí: 
Kamera: kvalita obrazu v 4K, minimálne 35Mbps, výstup v min 25 fps, video codec H.264   
Svietenie: využívanie prirodzeného svetla v kombinácii s odrazovými plochami pre 
dosvetlenie záberu a možných flare-ov (farebných odrazov svetla v optike kamery)   
Zvuk: pre autenticitu treba zabezpečiť kontaktný zvuk z kamery podporený zvukovou 
postprodukciou a postprodukčným ruchovaním, min 384 Kbps, audio codec stereo AAC 
Obraz a strih: kombinácia spomalených záberov natočenými minimálne v 60 fps so zábermi 
v natívnej rýchlosti natočenými minimálne  v 25 fps, dynamický strih, 
Grading: pre skvalitnenie finálneho obrazu je potrebný grading (farebná a kontrastná 
korekcia obrazu, napr. využitie Da Vinci Resolve studio, prípadne niečo podobné) 
Online úprava obrazu: možnosť úpravy obrazu – retuše, animácie packshotu – úpravy  
v Adobe After Effect- alebo ekvivalent 
Hudba vo videách: hudobná licencia do 31.5. 2019, pre použitie v Online Videách  
• Rozlíšenie v 2 verziách: 
• A) Full HD 1920 x 1080 px, pomer strán 16:9, minimálne 25 fps 
• B) 600 x 600 px pomer strán 1:1, minimálne 25 fps 
• Dodane v kodeku H.264 + bitrate min 16 Mbps 
• Dodanie audio AAC codec, Stereo 
• Dodanie vo formáte MP4



Distribúcia a licencia videí: 
• Jednotlivé videoklipy budú sprístupnené širokej verejnosti na internete na internetovej  
 stránke obstarávateľa, na sociálnych sieťach, aj na iných verejných portáloch  
 a stránkach s tematikou MS v hokeji ako aj tematikou turizmu. Videá budú použité aj  
 v rámci prezentačných aktivít na propagáciu turistickej destinácie Bratislava, resp.  
 destinácie Košice na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, workshopoch, tlačových  
 konferenciách a iných propagačných podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. 
• Dodávateľ udeľuje výhradnú licenciu pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu  
 (Bratislava Tourist Board) a pre OOCR Visit Košice na časovo a teritoriálne  
 neobmedzené používanie vytvoreného diela, na nekomerčné, propagačné a edukačné  
 účely, a to 
  a) na vyhotovenie originálu záznamu a jeho rozmnoženín, 
  b) na verejné rozširovanie originálu záznamu alebo jeho rozmnoženiny verejným   
           vykonaním, vysielaním, káblovou retransmisiou, sprístupnením verejnosti aj online 
  c) využitie záznamu na nekomerčné propagačné a edukačné účely obstarávateľa 
  d) na editáciu a úpravu diel 
• Dodávateľ udeľuje obstarávateľovi oprávnenie udeliť súhlas na použitie videí v rozsahu  
 udelenej licencie tretej osobe (poskytnutie sublicencie)



Dodávateľ zabezpečuje: 
• Scenár a kreatívne spracovanie v súlade so zadanými témami a odporúčanými lokalitami  
 po pravidelnej konzultácii s obstarávateľom 
• Réžiu 
• Kameramana 
• Kamerovú techniku + príslušenstvo na úrovni zodpovedajúcej filmovému/reklamnému 
  profesionálnemu snímaniu – min 4K / 60 fps 
• Osvetľovacia a zvuková technika na úrovni zodpovedajúcej filmovému/reklamnému  
 profesionálnemu snímaniu 
• V prípade, že si to vyžaduje scenár aj casting a herecké výkony, make-up, kostýmy, rekvizity,  
 honoráre, práva na používanie záberov s hercami časovo a teritoriálne neobmedzene,  
 náklady spojené s hereckými výkonmi a neobmedzenými právami na použitie 
• Náklady spojené s výberom lokácií 
• Strih 
• Postprodukciu, vrátane výroby jazykových verzií tituliek (vložených textov a packshotov) 
• Zabezpečenie hudobnej licencie na použitie do 31. 5. 2019 
• Iné produkčné a postprodukčné náklady spojené so spracovaním zadania (napr. doprava,  
 parkovanie, strava a pod.)
  
Dodanie finálnej  offline verzie videí do 15.12.2018 na 2 kópiách USB a prostredníctvom online 
služby wetransfer.com. 



Ďakujeme






