
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
č. 39/ZoS/2022

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:       
Podtatranské múzeum v Poprade
Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
IČO: 37781171
DIČ: 2021053390
IČDPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 5881800000007000519592
Zastúpená: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka  
(ďalej len „Múzeum“)

a
Vykonávateľ:
Mgr. art. Mgr. Marek Ružinský
Adresa: 
Číslo OP: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

za nasledovných zmluvných podmienok:

PREAMBULA

Program „Európsky rok mládeže 2022“ je zameraný na podporu realizácie kultúrnych
podujatí a aktivít s mládežou, pre mládež a o mládeži. Je reakciou na vyhlásenie Európskej
komisie, ktorá rok 2022 stanovila ako Európsky rok mládeže. Program je zameraný na po-
trebu zapojenia mladých ľudí do kultúrnych aktivít. Cieľom je posilniť povedomie obyvate-
ľov PSK o prostredí, v ktorom žijú. Zdrojom financovania programu sú rozpočtové prostried-
ky PSK určené na kultúru.

ČLÁNOK  I.

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca na tvorbe propagačných materiálov v 
rámci programu „Európsky rok mládeže 2022: Knieža z Popradu a jeho hrobka – propagácia 
špecializovanej expozície“.

1.2 Spolupráca bude realizovaná v rozsahu: Tvorba propagačnej kampane expozície Knieža z
Popradu a jeho hrobka v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu Kežmarok.
Tvorba návrhov propagačných materiálov na tlač:
Propagácia (kampaň) v návrhovej a grafickej podobe k propagácii špecializovanej expozície 
„Knieža z Popradu a jeho hrobka“ pre potreby Podtatranského múzea v Poprade 
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čo zahŕňa:         
- ústredný slogan v rámci kampane  - na web múzea

 - na sociálne siete inštitúcie

- krátke video ku kampani k špecializovanej expozície 
„Knieža z Popradu a jeho hrobka“  - na web múzea

 - na sociálne siete inštitúcie
- grafický návrh na veľkoplošné reklamné plochy (typu Euro AWK)
- reklama – propagácia na digitálne LED obrazovky 
- návrh na banner do verejného priestoru – banner grafika A) - na šírku
- návrh na banner do verejného priestoru – banner grafika B) - na šírku

- návrh na banner do verejného priestoru/ fasáda múzea – banner grafika A) - na výšku
- návrh na banner do verejného priestoru/ fasáda múzea – banner grafika B) - na výšku

- návrh na banner do verejného priestoru/ kandeláber 1) – banner grafika A) - na výšku
- návrh na banner do verejného priestoru/ kandeláber 2) – banner grafika B) - na výšku

- návrh na pohľadnicu - grafika A)
- návrh na pohľadnicu - grafika B)

- návrh na magnetku - grafika A)
- návrh na magnetku - grafika B)

- návrh na záložku do knihy - grafika A) SK/AJ
- návrh na záložku do knihy - grafika B)

- návrh na odznak  SK/AJ

ČLÁNOK II. 
Doba a miesto plnenia

2.1. Čas plnenia predmetu  zmluvy je od  16. 11. 2022 do 15. 12. 2022

2.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy budú priestory Podtatranského múzea v Poprade.

ČLÁNOK III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná spolupráca bude realizovaná v rozsahu 
dohodnutom zmluvnými stranami nasledovne:
Objednávateľ: 
- poskytne potrebný materiál na tvorbu propagačných výstupov
Vykonávateľ: 
- zabezpečí  realizáciu predmetu zmluvy
- upravené grafické návrhy odovzdá na prenosnom pamäťovom médiu – USB, HDD
3.2 Vykonávateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť vo veciach predmetu zmluvy.

ČLÁNOK IV. 
Odmena a platobné podmienky

2



4.1  Za realizáciu predmetu zmluvy poskytne objednávateľ vykonávateľovi dohodnutú 
finančnú odmenu vo výške 1 500 € (slovom: jedentisícpäťsto eur).

4.2 Dohodnutú odmenu objednávateľ  uhradí vykonávateľovi na bankový účet vykonávateľa 
uvedený v záhlaví zmluvy po prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. I, bod 1.2 a to v lehote 7 
dní od prevzatia diela.

ČLÁNOK V.
Autorské práva 

5.1 Predmet zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa – po jeho písomnom prevzatí od 
vykonávateľa.

5.2 Predmet zmluvy je dielo vykonávateľa. Vykonávateľ tohto diela udeľuje objednávateľovi
súhlas na jeho použitie podľa predmetu zmluvy a následnej propagácie predmetu zmluvy. 
Autorské práva vykonávateľa diela zostávajú zachované.

5.3 Odovzdaním predmetu zmluvy vyslovuje vykonávateľ predmetu zmluvy súhlas s 
bezplatnou reprodukciou, zverejnením, v tlačovej aj digitálnej podobe, prípadne iným 
spôsobom prezentácie predmetu zmluvy. 

ČLÁNOK  VI.
Záverečné ustanovenia

6. 1 Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme.

6.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre objednávateľa, dve
vyhotovenia pre vykonávateľa.

6.3  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej  podpisu  zmluvnými  stranami  a  účinnosť  dňom
nasledujúcim po  dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

 
6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy sa dôkladne oboznámili, tomuto
porozumeli,  zmluva  bola  uzatvorená  slobodne,  nie  v  tiesni  a  za  nápadne  nevýhodných
podmienok, na dôkaz čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

V Poprade,  15. 11. 2022                                                        V Poprade, 15. 11. 2022 

Objednávateľ:                                                                          Vykonávateľ:
       
                              
                                                                                     
PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová         Mgr.art. et Mgr.Marek Ružinský
                riaditeľka   
Podtatranského múzea v Poprade                                                                            
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