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Výzva na predkladanie  ponúk č. 2 
ak je zároveň PHZ zisťovaná prieskumom trhu 

Zákazka malého rozsahu (do 4 999,99- bez DPH),  

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa  

na poskytnutie služby - na predmet zákazky: „Dizajnmanuál: Červený Kláštor – znovuzrodený“ / § 1 ods. 

14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„ZVO/zákon“)  

 

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom 

elektronických prostriedkov/e-mailom a to v súlade s ustanovením § 20 ods. 1 zákona, pričom 

predkladanie ponúk je poštou, osobne, kuriérom  v súlade s ustanovením § 20 ods. 7 písm. d) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov:   Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  

Adresa:   Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 

IČO:   31755194 

Kontaktná osoba:  Branislav Rezník, vedúci OPÚP PÚ SR    

Telefón:    0905 483 561     

E-mail:   branislav.reznik@pamiatky.gov.sk 

 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 

§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých  zákonov  (ďalej len „ZoVO“). 

 

2. Druh zákazky:  Zákazka na dodanie služby  

79822500-7 Grafické návrhy 

3. Názov zákazky: „Dizajnmanuál: Červený Kláštor – znovuzrodený“ 

4. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ požaduje Logo ako grafickú značku alebo emblém používaný s cieľom 

odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. Môže obsahovať názov, alebo môže mať aj čisto 

grafickú podobu bez písmen. 

- Má to byť určitá forma symbolu, ikony, ktorá mimoriadne /grafickými technikami od maľby 

až po počítačové spracovanie/ identifikuje kláštorný komplex „Múzea Červený Kláštor“. 

Cieľom je logo ako unikátna a nápaditá identita predmetného kláštorného komplexu a môže 

byť obohatené aj o piktogram - obrazový symbol. 

 

A. Vyhotovenie nového logotypu/značky celého kláštorného komplexu „Múzea Červený 
Kláštor“ a jeho dizajn manuál: symbol, typografia, farebnosť, varianty, minimálna veľkosť, 

mailto:branislav.reznik@pamiatky.gov.sk
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Embl%C3%A9m&action=edit&redlink=1
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ochranná zóna, povolené a zakázané použitie, s uvedením návrhov aplikácie logotypu na 
určených tlačovinách.  
 

Logo má byť jednoduché, spoznateľné, moderne poňaté, no zároveň nadväzovať na históriu 
objektu a prepájať ho so súčasnosťou. Ďalšie požiadavky: 
- ľahká rozpoznateľnosť 
- dôraz na podstatu múzea 
- zapamätateľnosť 
- nezameniteľnosť 
- nadčasovosť 
 
Jednotlivé časti loga  a termíny dodania: 
A.1 Základné prevedenie loga v dvoch variantoch: 
o dlhšia strana loga 150 mm 
o dlhšia strana loga 15 mm 
Dodanie v termíne predloženia cenovej ponuky (riadna výzva). 
 
A.2 Čiernobiely variant loga – negatívny (inverzný) v dvoch variantoch: 
o dlhšia strana loga 150 mm 
o dlhšia strana loga 15 mm 
 
A.3 Nákres loga 
 
A.4 Priestorová suverenita – ochranná zóna (odstupy) 
 
A.5 logo ako podtlač 
 
A.6 zakázané – neprípustné varianty loga (ukážka slovný zákaz: deformácie,       
    otáčania a pod.) 
 
A.7 Farby loga: 
• špecifikácia farieb (ich špecifikácia pre RGB a pre CMYK) 
• základné farby 
• kodifikácia farieb 
• doplnkové farby 
 
A.8 Písmo (logo + tlačoviny): 
• Informácia o fonte/fontoch (iba stručne) 
• Hlavné – základné písmo 
• Doplnkové písmo 
• Pravidlá používania hlavného a doplnkového písma 
Dodanie služieb uvedených v bodoch A2 – A8 sa vyžaduje najneskôr do 21 kalendárnych dní od 
zaslania objednávky na dodanie služieb. 
  
B. Zadefinovanie farebnosti predpokladaných realizácií a grafických riešení či celkového 
vizuálneho pôsobenia jednotlivých častí  komplexu „Múzea Červený Kláštor“ resp. v jeho rámci 
pripravovaných celkov (viď popis vyššie ako aj prílohu „Popis pripravovaných častí projektu“). 
Určenie farebnej škály akéhokoľvek vizuálneho výstupu v zmysle štandardizovaného vzorkovníka 
farieb RAL classic (RAL 840-HR). Je prípustné použitie 3 farebných škál. Dodanie v termíne 
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predloženia cenovej ponuky (riadna výzva). Forma dodania – ukážky farebných  plôch 
v navrhovaných farebných škálach vytlačených na tuhej podložke vo veľkosti minimálne formátu 
A6.  
 
C. Zadefinovanie typov písma (max. 3 druhy), ktoré by sa používali v rámci každého z 
pripravovaných celkov. Dodanie v termíne predloženia cenovej ponuky (riadna výzva). Forma 
dodania – ukážky všetkých písmen v abecede a vybraných najčastejšie používaných znakov 
daného logotypu vytlačené na tuhých podložkách spolu na formáte A3 
 
D. Návrh materiálovej skladby v rámci pripravovaných celkov ((viď popis vyššie ako aj 
prílohu „Popis pripravovaných častí projektu“) a ich prípustné kombinácie. Sú možné 2 variantné 
návrhy kombinujúce maximálne 4. druhy materiálov. Dodanie v termíne predloženia cenovej 
ponuky (riadna výzva). Forma dodania – fyzické vzorky materiálov o veľkosti cca A6 zoskupené na 
tuhej podložke o veľkosti minimálne A2. 
 
E. Návrh  nosných grafických detailov, ktoré by sa opakovanie objavovali v rámci dizajnu 
vo všetkých pripravovaných celkoch. Malo by ísť o minimálne 5 a maximálne 7 dizajnových prvkov. 
Dodanie v termíne predloženia cenovej ponuky (riadna výzva) – minimálne 3 dizajnové prvky vo 
forme ich ukážok vytlačených na tuhej podložke vo formáte A3. Do 21 kalendárnych dní dodanie 
zvyšných nosných grafických detailov (2 – 4). 
 
Bližší popis projektu Červený Kláštor – znovuzrodený obsahuje príloha č. 4 tejto výzvy.  
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6,  Bratislava 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):     

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  Platí Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 
10801-5000-2018, podľa ktorého slúži cenová ponuka aj ako predpokladaná hodnota zákazky 
(PHZ). 

 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 

Miesto:  Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava. 
Termín:              najneskôr 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia Informácie o výsledku VO 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu projektu Červený Kláštor - znovuzrodený, 

ktorý je financovaný z grantov EHP.  

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené údaje 

alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, verejný obstarávateľ má právo takúto 

faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu.  Dodávateľ je povinný podľa charakteru 

nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. 
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Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj 

v elektronickej forme na kontaktnú emailovú adresu. 

 

10. Informácia, či je zákazka vyhradená pre registrované integračné sociálne podniky, chránené 

dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú 

samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo či je vyhradená v rámci 

programov chránených pracovných miest za stanovených predpokladov:  Nie 

11. Podmienky účasti záujemcov: 

Verejného obstarávania tejto zákazky sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ods. ZVO): 

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - musí byť splnená oprávnenosť dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu 

b)  podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO – HS nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

A v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO nesmie mať HS/uchádzač konflikt záujmov, 

o ktorom  

hovorí ustanovenie § 23 ZVO. 

 HS/uchádzač musí byť oprávnený dodávať požadované grafické služby  

12. Obsah ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

 Identifikačné údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná osoba 

a pod.), 

 Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym 

orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača oprávneným konať v 

mene uchádzača 

 ponuka na predmet zákazky/návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 podpísaná 

uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača,   

 Súhlas s návrhom licenčnej zmluvy (príloha č. 3), ktorá rieši náležitosti použitia a šírenia 

logotypu  a ďalších služieb.   

 Uchádzač musí predložiť riešenie návrhov požadovaných v bode A.1, a to aj variantne v 

maximálnom počte 3 návrhov. Návrhy musia byť spracované v slovenskom jazyku, 

podané v jednom vyhotovení, na ľahkých tuhých podložkách formátu A3 orientovanom 

na výšku.  

 Uchádzač musí predložiť návrh na cenu predmetu celej zákazky,  

 súčasťou dodávky je zaistenie kompletnej polygrafickej výroby dizajn manuálu loga  v 

troch vytlačených duplikátoch (vrátane vzorkovníka farieb) a v elektronickej podobe (CD 
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alebo DVD) – časť A). Časti predmetu zákazky uvedených v bodoch B) – E) je možné 

dodať iba vo fyzickej podobe v podobe ako je uvedené v popise zákazky. 

 lehota splatnosti služby je 30 dní od dodania služieb podľa jednotlivých bodov uvedených 

v Podrobnom opise predmetu zákazky 

 

 

 

13. Spôsob určenia ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov.  

 

- Cena bez DPH,  

- Výška a sadzba DPH,  

- Celkovú cenu s DPH.  

 

(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH 

upozorní).  

 

Návrh ceny v ponuke musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu predmetu 

zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane dopravy do miesta dodania. Uchádzač 

nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si 

opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Predložené návrhy cien v ponukách sú 

maximálne. 

 

14. Lehota a miesto na predloženie  ponuky: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 23. apríla 2021 do 12.00 hod.  
 

Fyzická a elektronická adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - miesto na predloženie ponuky:   

 

- poštou, osobne, kuriérom na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6,  

Bratislava (úradné hodiny podateľne pondelok až piatok  od 08.00 hod do 14.00 hod.)  

s označením zákazky:  

„Dizajnmanuál: Červený Kláštor – znovuzrodený“ Neotvárať! 

Ponuka  musí  byť  fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk a na doručené zásielky po 

tejto lehote sa nebude prihliadať. 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Doručenie ponuky: ponuka sa považuje za doručenú až momentom jej doručenia (nie odoslania) 

verejnému obstarávateľovi, preto sa odporúča zo strany verejného obstarávateľa uchádzačom 

predkladať/odosielať  ponuku v dostatočnom časovom predstihu.   
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15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je § 44 ods. 3 písm. a) ZVO 

Ponuky, ktoré splnia požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky budú 

vyhodnocované na základe týchto kritérií:  

Kategória Váha v 
bodoch 

kritériá Vyhodnotenie 

A/cena 40 Ponúknutá cena za predmet 
celej dodávky, ktorej súčasti 
sú uvádzané v bodoch A) – E) 

Podrobného popisu 
predmetu dodávky. 

40 bodov =ponuka s najnižšou celkovou 
cenou vrátane DPH 

39 bodov = ponuka s druhou najnižšou 
celkovou cenou vrátane DPH 

38 bodov = ponuka s treťou najnižšou 
celkovou cenou vrátane DPH 

atď. 
 

B/kvalita 60 Kreativita, originálnosť, 
výpovednosť, 

nezameniteľnosť -  loga A.1,  
&   

Kreativita, komunikatívnosť, 
rešpektovanie génia loci, 
použiteľnosť, variabilita – 

častí dizajnmanuálu 

Komisia bude vyhodnocovať predložené 
ponuky hlasovaním a tá predložená 

ponuka, ktorá získa ako najlepšia všetky 
hlasy alebo najvyšší počet hlasov  získa 60 
bodov, tá ktorá získa druhý najvyšší počet 
hlasov získa 59 bodov, tá ktorá získa tretí 
najvyšší počet hlasov získa 58 bodov  atď. 

 

1. V prípade – ak by nastal zhodný bodový zisk u viacerých HS/uchádzačov, tak má prednosť 
počet bodov, ktorý udelila Komisia v rámci kategórie B  

16. Hodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Platnou ponukou bude len tá ponuka, ktorá zároveň 

neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami 

uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve. 

17. Informácia, či bude použitá elektronická aukcia: Nie 

18. Výsledok verejného obstarávania:   

Informácia o výsledku verejného obstarávania bude po ukončení a schválení celého procesu 
obstarávania zaslaná všetkým uchádzačom elektronicky. 

A nasleduje úkon zaslania objednávky na dodanie služby v zmysle  ustanovení zákona č. 513/1991 

Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

19. Doplňujúce informácie: 

Verejný obstarávateľ je  registrovaný ako platca DPH podľa § 7  a § 7a  zákona č.222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ako osoba, ktorá nemá postavenie 

platiteľa dane, avšak je povinná platiť daň z tovarov a služieb nadobudnutých  z iného členského 

štátu EÚ, bez nároku na odpočítanie dane. 
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V Bratislave dňa 31. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

príloha č. 1     Vyhlásenie uchádzača – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)   

Uchádzač: 

Obchodný názov a sídlo uchádzača:  

Osoba oprávnená konať za uchádzača:  

 

Kontaktné údaje uchádzača: 

Tel.:// Mobil:   

e-mail:  

  Verejný obstarávateľ: 

Názov a sídlo: 

 

Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 

Bratislava 

Názov predmetu zákazky: „Dizajnmanuál: Červený Kláštor – znovuzrodený“ 

  

V Y H L Á S E N I E 

Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejného  obstarávania  na predmet zákazky  s  názvom: 

„Dizajnmanuál: Červený Kláštor – znovuzrodený“ 

Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet zákazky sú 

pravdivé a úplné. 

1. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku na  predmet zákazky a nie sme v zadávaní  zákazky 

subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

2. Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na  poskytnutie služieb, 

predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením zmluvného vzťahu. 

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejniť podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov:  

- v neobmedzenom znení v PDF formáte podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

.............................................................................................................................................................. 
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- v obmedzenom znení (uchádzač uvedie a vyznačí rozsah obmedzení a formát v akom budú doklady 

zverejnené) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

.............................................................................................................................................................. 

 Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu 

zákazky v zmysle podmienok stanovených Verejným obstarávateľom a sú mu známe všetky kvantitatívne, 

kvalitatívne a iné podmienky uskutočnenia na dodanie tovaru. Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje 

všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby 

uzavrel Kúpnu zmluvu   a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných 

požiadaviek na plnenie bližšie uvedených vo Výzvy s prílohami. 

 

V .............................. dňa ..............                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo  člena 

štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača 

oprávneným konať v mene uchádzača 

 
Príloha č. 2  

Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)   
 

N á v r h   n a p l n e n i e k r i t é r i í 
 

Názov a sídlo verejného 
obstarávateľa: 
 

Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 
  814 06 Bratislava 

Názov predmetu zákazky: „Dizajnmanuál: Červený Kláštor – znovuzrodený“ 

  

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa/sídlo:  

IČO / IČ DPH: IČO: IČ DPH: 
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):  

 

Názov zákazky: 
„Dizajnmanuál: Červený Kláštor – 
znovuzrodený“ 

Cena spolu bez 
DPH  v EUR 

Sadzba  
DPH v  EUR 

Cena spolu s   
DPH v EUR 

Spolu: 
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(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu bez DPH ako konečnú a na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH upozorní). V prípade potreby uveďte štruktúru ceny. 
 

1. Čestne vyhlasujem/me, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach 
ponuky. V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže 
vylúčená. 

 
V .............................. dňa .............. 
 

                                                                                                                ............................................. 

Podpis  štatutárneho orgánu uchádzača alebo 
 člena štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom  

uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača 
 
 
 

 
Licenčná zmluva 

č. PU SR-....................... 
uzatvorená podľa ust. §§ 65, 75, 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a § 631 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej „Občiansky zákonník“) a súladne so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
Objednávateľ:    Pamiatkový úrad  Slovenskej Republiky 
Zastúpený:    PhDr. Radoslav Ragač, generálny  riaditeľ – poverený vedením  
Sídlo:                                                Cesta na Červený most 6 
                                                          814 06 Bratislava  
IČO:     317 55 194 
DIČ:                                                  2021491560 
Peňažný ústav:                              Štátna pokladnica       SK65 8180 0000 0070 0006 8998 
 
 
Autor:          
dátum narodenia:    
trvalý pobyt:     
Bankové spojenie:    
(ďalej len „autor“) 
 

Preambula 
 
1. 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 takejto skutočnosti budú znášať 
následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 
2. Autor vyhlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho 
požiadavkami a výslovne vyhlasuje, že predmet uvedený v Článku I. tejto zmluvy bude realizovať osobne, 
s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou. 
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3. Autor berie na vedomie, že dielo bude súčasťou aktivít, ktoré sa uskutočňujú v rámci 
implementácie preddefinovaného projektu číslo CLTPP 002 s názvom „Červený Kláštor – znovuzrodený“, 
ktorý je financovaný z FM EHP a štátneho rozpočtu SR na základe Projektovej zmluvy č. 97/2020 
uzatvorenej dňa  3. júla 2020 a účinnej od dňa 7. júla 2020 (ďalej len „Projektová zmluva“), medzi 
objednávateľom a Správcom programu - Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR (ďalej len „Správca programu“). 
4.  Autor súčasne udeľuje objednávateľovi súhlas na jeho sprístupnenie verejnosti, zároveň udeľuje 
sublicencie podľa § 72 Autorského zákona Správcovi programu a iným Oprávneným osobám podľa 
Projektovej zmluvy, vrátane súhlasu na zaradenie do elektronickej databázy  v súlade s Projektovou 
zmluvou. 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie plnej a neobmedzenej licencie na použitie značky a 
logotypu múzea Červený Kláštor, ako aj ďalších častí „dizajn manuálu“ – súboru normatívov  
predovšetkým grafického dizajnu, ktorý by bol záväzný pre zhotoviteľov rôznych celkov realizovaných v 
rámci aktivít projektu. Cieľom je zabezpečenie čo najväčšieho súladu – „komplexného vizuálneho štýlu“ 
– medzi jednotlivými celkami realizovanými v rámci aktivít projektu „Červený Kláštor – znovuzrodený“, 
ktoré z ich povahy ako aj harmonogramu aktivít nemôžu byť dodávané jedným dodávateľom,  a to ako v 
celku, alebo akejkoľvek jeho časti.  
 
 
 
 

Článok II. 
Licencia 

 
1. Autor vyhlasuje, že dielo špecifikované v Článku I. tejto zmluvy vzniklo jeho vlastnou tvorivou 
duševnou činnosťou.  
2. Autor zodpovedá za to, že použitím diela podľa tejto zmluvy nebude porušený žiadny právny 
predpis, ani autorské alebo iné práva tretích osôb.  
3. Autor poskytuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi podľa ust. § 65, § 75 Autorského zákona 
súhlas na vydanie vytvoreného diela v zmysle Článku I. tejto zmluvy v tlačenej aj elektronickej podobe, 
na jeho zverejnenie v celku a/alebo jeho jednotlivých častí a verejné šírenie tlačovou, elektronickou 
formou, formou textu, obrázku, akéhokoľvek elektronického  formátu, v akejkoľvek umeleckej a 
technickej podobe, fyzicky alebo virtuálne, na vysielanie v premiére, reprízach,  všetkými 
technologickými spôsobmi, teritoriálne vysielanie, prostredníctvom družíc, po drôte i bezdrôtové, 
káblovou retransmisiou,  formou CD, CD-ROM, DVD,  pások, s využitím  online hostiteľov,  internetových 
služieb, elektronických alebo optických médií, vyhľadávacích služieb  tretích strán, na zverejnenie a 
verejné šírenie prostredníctvom služieb a databáz spoločnosti EBSCO Publishing, Inc., najmä EBSCO host, 
integrované vyhľadávanie (EBSCOhost Integrated Search), vyhľadávacia služba EBSCO (EBSCO`s 
Discovery Service) a na použitie ďalšími spôsobmi, ktoré vyplynú z potrieb vykonávania činnosti 
objednávateľa. 
4. Autor licenciu poskytuje ako výhradnú, bez územného obmedzenia na dobu trvania výhradných 
majetkových práv autora k vytvorenému dielu v zmysle ust. § 32 ods. 1 Autorského zákona. 
5. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licencie udelenej touto zmluvou na 
jeho právneho  nástupcu. 
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6. Objednávateľ je oprávnený udeliť súhlas tretej osobe na použitie diela v rozsahu udelenej 
licencie  a/alebo licenciu postúpiť. 
7. Autor ako poskytovateľ licencie vyhlasuje, že má právo udeliť licenciu podľa tejto zmluvy a 
vykonávať majetkové práva autora diela v rozsahu vymedzenom v tejto zmluve. 
8. Objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu použiť. 
9. Ak budú voči objednávateľovi a/alebo tretím osobám, odvodzujúcim svoje oprávnenia od 
oprávnení nadobudnutých objednávateľom, uplatnené oprávnené nároky nositeľov autorských práv, či 
oprávnené nároky tretích osôb, ktoré v zmysle tejto zmluvy autor vysporiadal resp. mal vysporiadať, 
autor sa zaväzuje, že tieto nároky uspokojí a uhradí objednávateľovi v požadovanej lehote všetky 
skutočne vzniknuté náklady spojené s tým, že tieto oprávnené nároky boli uplatnené. 
 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak nie je v zmluve výslovne 
uvedená ako možnosť aj iná forma doručovania napr. emailom. Za deň doručenia sa považuje deň 
prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje 
deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote 
na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť 
vráti odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy" alebo ,,adresát sa odsťahoval" alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 
2. Autor svojim podpisom potvrdzuje, že bol informovaný v súlade s ust. § 13 ods.1  písm. b)  a § 19 
zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zákonom 
stanovenom rozsahu o spracovaní osobných údajov ním poskytnutých za účelom uzavretia tejto zmluvy. 
Osobné údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je určená v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje 
autora budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. 04. 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(„Nariadenie GDPR“). 
3. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného očíslovaného dodatku, 
ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky s výnimkou osobných údajov. 
5. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona, 
Občianskeho zákonníka  a  príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. 
7. Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých jeden obdrží 
autor a tri si ponechá objednávateľ. 
8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejav 
tejto vôle je určitý a zrozumiteľný, zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, s jej obsahom sa oboznámili, rozumejú mu a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne 
podpisujú. 
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    V .............................dňa.........................     V Bratislave, dňa.................................... 
 
 
    Za autora:                                                                Za objednávateľa : 
 
 
 
 
     ...............................................................                
...................................................................... 
                  podpis autora                       PhDr. Radoslav Ragač 
                                        generálny riaditeľ 
            poverený vedením 
 


