
 1 

ZMLUVA  O  SPOLUPRÁCI   č. SNM-BOJ-ZOS-2017/3259 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

( Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ) 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice 
zriadené na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 01.07.2002 v znení 

Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23.12.2002 

a Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 zo dňa 25.03.2004, v znení Rozhodnutia MK SR o 

zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK-3177/2006/110/10859 a Rozhodnutia MK SR č. MK-

5631/2006-110/21651, Rozhodnutia MK SR č. MK-1113/2011-10/3940, Rozhodnutia MK SR č. 

MK-2045/2014-110/10904 a Rozhodnutia MK SR č. MK-2766/2015-110/13882 zo dňa 9. 

októbra 2015 a Rozhodnutia MK-3976/2017-110/12476 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny 

SNM zo dňa 28. júla 2017. 
 

Sídlo:  Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13 810 06  Bratislava 16 

Štatutárny orgán: Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM  

Zamestnanec oprávnený  

konať vo veciach 

realizácie zmluvy:  Mgr. Ján Papco, riaditeľ SNM-Múzeum Bojnice 

Bankové spojenie:  ŠP 7000243688/8180 

 IBAN: SK6081800000007000243688                                

IČO:  00 164 721 

IČ DPH:  SK 2020603068 

Kontakty: gordikova@bojnicecastle.sk  

  (ďalej len „Múzeum Bojnice“) 

a 

 

 

24hodín s.r.o. 
Sídlom: Bojnická cesta 31, 971 01 Prievidza 

IČO: 36343633 

IČ DPH: SK 2021990278 

DIČ: 2021990278     

Zapísaná:  OR OS Trenčín, oddiel sro, vložka č. 15578/R 

Zastúpená:  Vladimír Štrbík, konateľ   

Bankové spojenie:  ČSOB 4002252939/7500 

Kontakt:  strbik@webkomplex.sk    

      (ďalej len „ 24hod“)  

 

Múzeum Bojnice a 24hod ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná 

strana“. 

Preambula 

Táto zmluva je uzatvorená na základe platných legislatívnych noriem, týkajúcich sa ochrany 

kultúrneho dedičstva, konkrétne NKP-Zámok Bojnice a zbierkových predmetov SNM-Múzea 

Bojnice. Zmluva vychádza z rešpektovania zásad Etického kódexu múzeí ICOM vydaného 

Medzinárodnou radou múzeí, ktorý v úvode význam múzeí rozširuje z profesionálnych 

a vzdelávacích funkcií až po ich úlohu pri užívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej 

identity, v súlade s čl. 2.11 Etického kódexu múzeí, týkajúcich sa činností múzeí vytvárajúcich 

zdroje. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé 

a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, 

ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení 
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takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto 

údajov vzniknúť.  

 

Múzeum Bojnice prostredníctvom špecializovaného múzea Slovenské národné múzeum – 

Múzeum Bojnice, so sídlom na ul. Zámok a okolie 1, 97201 Bojnice, okrem iného, organizuje 

pre svojich návštevníkov prehliadky národnej kultúrnej pamiatky - Zámku Bojnice (ďalej len 

„Múzeum Bojnice“). Na vylúčenie pochybností, tam kde sa v tejto Zmluve uvádza, že určité 

práva a povinnosti patria/zaväzujú SNM – Múzeum Bojnice rozumie sa tým, že uvedené práva 

a povinnosti patria/zaväzujú Múzeum Bojnice, ktoré ich vykonáva prostredníctvom SNM – 

Múzea Bojnice. 

 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri vzájomnej 

spolupráci s tým, že  24hod a  Múzeum Bojnice sa týmto zaväzujú k vzájomnej propagácii. 

24hod poskytne Múzeu Bojnice priestor na svojom web portáli www.24hod.sk na propagáciu 

podujatí organizovaných Múzeom Bojnice a naopak Múzeum Bojnice poskytne priestor na 

propagáciu 24hod na svojich plagátoch k podujatiam Múzea Bojnice, reklamných banneroch 

a pútačoch propagujúcich podujatia, ktoré budú organizované v Múzeu Bojnice. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy navzájom spolupracovať za 

účelom naplnenia predmetu podľa bodu 1  tohto článku za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

3. Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy, do ktorých vstúpi 

vo vzťahu k iným fyzickým, či právnickým osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. 

4. Záväzky a právne vzťahy, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zaväzovali druhú zmluvnú stranu, 

musia byť druhou zmluvnou stranou písomne odsúhlasené. 

 

Čl. III. Doba plnenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

2. Ukončenie zmluvy pred uplynutím dojednanej doby podľa Čl. III bodu 1 je možné:  

a) dohodou zmluvných strán. Dohoda o predčasnom ukončení zmluvy musí byť písomná. 

Zmluva zaniká dňom, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany. Súčasťou tejto dohody musí 

byť aj spôsob vzájomného vysporiadania záväzkov.  

b) odstúpením od zmluvy.  Múzeum Bojnice je oprávnené okamžite odstúpiť od zmluvy, ak 

24hod stratí príslušné oprávnenie potrebné na realizáciu predmetu zmluvy. Múzeum Bojnice 

je tiež oprávnené okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných 

povinností 24hod. Za podstatné porušenie sa považuje omeškanie 24hod s realizáciou 

dohodnutých  záväzkov.  Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle Múzea 

Bojnice odstúpiť od zmluvy je doručený 24hod. Za deň doručenia sa považuje aj deň 

neprevzatia zásielky alebo deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi a to aj vtedy, ak 

sa o tom adresát nedozvie. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

c)  výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou lehotou v dĺžke jeden mesiac, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Za 

deň doručenia sa považuje aj deň neprevzatia zásielky alebo deň vrátenia nedoručenej 

zásielky odosielateľovi a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. 

 

Čl. IV. Záväzky 24hod 

24hod sa zaväzuje: 

1. uverejňovať tlačové správy a pozvánky na podujatia organizované Múzeom Bojnice 

prostredníctvom portálu www.24hod.sk minimálne v rozsahu v akom mu budú poskytnuté 

Múzeom Bojnice v dobe minimálne 14 kalendárnych dní pred plánovaným dátumom začatia 

podujatia , 

2. uverejňovať vybrané tlačové správy a pozvánky na podujatia organizované Múzeom Bojnice 

prostredníctvom konta 24hod na sociálnej sieti Facebook v zmysle predchádzajúceho bodu. 

http://www.24hod.sk/
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Čl. V. Záväzky Múzea Bojnice 

Múzeum Bojnice sa zaväzuje: 

1. uvádzať logo 24hod ako  partnera na všetkých propagačných materiáloch k špeciálnym 

podujatiam vydaných odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy do konca roku 2018, príp. podľa 

vzájomnej dohody, 

2. umiestniť logo 24hod s prelinkom na stránku www.24hod.sk na stránke www.BojniceCastle.sk,  

3. poskytnúť 24hod čestné vstupenky určené pre dve osoby v počte 20 kusov. Každá vstupenka 

platí pre dve dospelé osoby. Čestné vstupenky je možné využiť na vstup do múzea a na podujatia 

Múzea Bojnice do konca roka 2018 podľa uváženia 24hod.  

  

 Čl. VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

Slovenskej republiky.  

2.  Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku, podpísaného 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré nadobudnú platnosť až ich podpisom 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

3.  Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami zák. č. 

 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Múzeum Bojnice      

      obdrží dve vyhotovenia a 24hod obdrží jedno vyhotovenie. 

5.  Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri 

 zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

6.   Príloha č. 1: Zoznam podujatí SNM- Múzea Bojnice na rok 2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

 

 

V Bojniciach dňa 16. 10. 2017    V Prievidza dňa .................. 

    

 

 

…………………………………             .........……………………………………... 

Mgr. Ján Papco     Vladimír Štrbík         

Riaditeľ Konateľ spoločnosti  

SNM - Múzeum Bojnice                                      24hodín s.r.o. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Príloha č. 1 

ZMLUVY  O  SPOLUPRÁCI   č. SNM-BOJ-ZOS-2017/ 
 

 

Zoznam podujatí SNM – Múzea Bojnice plánovaných na rok 2018 

 

 

Valentín (nočné prehliadky)     14.2.2018    

Medzinárodný festival duchov a strašidiel    27.4.-30.4.2018    

Medzinárodný festival duchov a strašidiel    1.5.2018 

Medzinárodný festival duchov a strašidiel    4.5.-5.5.218 

Medzinárodný festival duchov a strašidiel    7.5.-8.5.2018 

Medzinárodný festival duchov a strašidiel    11.5.-13.5.2018 

Medzinárodný deň detí      1.6.2018 

110. výročie úmrtia grófa Páfiho (nočné prehliadky) 1.6.-2.6.2018     

Rozprávkový zámok       13.6. – 17.6.2018    

Rozprávkový zámok       20.6. – 24.6.2018    

Nočné prehliadky s duchmi a strašidlami    júl – august 2018    

Bojnický SVETLONOS na zámku (nočné prehliadky) 1.11. – 3.11.2018    

sv. Mikuláš a Vianoce na zámku     6.12.2018 – 6.1.2019    

 

 

 


